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ÖN SÖZ

Sevgili okuyucular,
Yeni bir kitapla yine birlikteyiz. Bu kitapta iktisadi ve idari
bilimler alanındaki yeni gelişmelere odaklandık. Pandemi sonrası
ülkelerin ekonomilerini toparlama çabalarını ve büyüyen enerji
krizini bizi yeni dünya düzenine hazırlama çabalarının ilk adımı
olarak nitelendirebiliriz. Her

bölüm araştırmacı bir

gözle

incelendiğinde literatüre katkı sağlayacak birçok analiz sonucunun
elde edildiği görülecektir.
Akademisyenler olarak üretmeye, yol göstermeye ve liderlik
etmeye devam ediyoruz.

Ülkemizin geleceğinin bilimdeki

ilerlemeyle paralel şekilleneceğini ve daha yaşanabilir bir hale
geleceğini biliyoruz.

Bu

bağlamda, katkıda bulunan

tüm

meslektaşlarıma teşekkür ederim. Dileğimiz, bu çalışmanın sizler
için faydalı bir kaynak olması ve olabildiğince çok insana
ulaşmasıdır. En iyi dileklerimizle
Dr. İsmail Ercan BÖRÜ

Öğr. Gör. M. Selçuk ÖZKAN
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1.

Giriş

İnsanlar var olduğu günden bu zamana kadar yaşam koşullarını
iyileştirmeyi ve refah düzeylerini arttırmayı hedeflemişlerdir. Dolayısıyla
yapılan bilinçli ya da bilinçsiz tüm faaliyetler aslında istek ve ihtiyaçların
karşılanabilmesi için gerçekleştirilmektedir. Sınırsız istek ve ihtiyaca sahip
olan insanların bu ihtiyaçlarını kıt kaynaklar ile karşılayabilmek asırlar
boyu sürecek bir problemi ortaya çıkarmış ve ekonomi biliminin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Ekonomi bilimi sayesinde bilim insanları uzun
yıllardır insanların sınırsız istek ve ihtiyaçları karşısında kıt kaynakları
etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın yollarını aramışlardır.
Günümüzde toplumların yaşam koşullarının kalitesi ülkelerinin refah
düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Toplumun ihtiyaçlarının zamanında ve
ulaşılabilir şekilde karşılanabilmesi için ülkelerinin ekonomik açıdan
belirli bir gelişmişlik seviyesine ulaşması gerekmektedir. Dolayısıyla
ekonomi bilimi toplumun refah düzeyini arttırmak için ülke ekonomisinin
büyümesi ve ekonomik istikrarın sağlanması ile ilgilenmektedir. Bir ülke
ekonomisinin durumunu göstermek için ise pek çok gösterge
kullanılmaktadır. Toplumsal refah, ekonomik büyüme ve ekonomik
istikrar gibi toplumu ilgilendiren konular için makroekonomik göstergeler
kullanılmaktadır.
Bir ülke ekonomisi için refah düzeyinin bir göstergesi olarak kullanılan
en önemli makroekonomik gösterge ise gayri safi yurtiçi hâsıladır
(GSYİH) (Erden Özsoy ve Tosunoğlu, 2017:286). GSYİH ise en basit
ifadeyle bir ülkenin bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin satış
fiyatlarının toplamıdır (Eğilmez, 2019:169). Ekonomik gösterge olarak
GSYİH’nin, farklı hesaplamalarla birçok farklı gösterimi olsa da ülke
vatandaşları için kişi başına düşen gelir düzeyi olarak GSYİH, özellikle
ülke ekonomilerinin karşılaştırılmasında en sık kullanılanlardan
göstergelerden biridir.
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Bir ülkenin ulusal gelirlerinin toplamının ülke vatandaşları için kişi
başına düşen miktarı, bir yılda diğerine artıyorsa, o ülkede ekonomik
büyüme olduğu kabul edilir (Dinler, 1997:510-512). Buradan hareketle
makroekonomik bir gösterge olan ekonomik büyümenin de GSYİH’nin bir
parçası olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ekonomik büyüme, GSYİH’ da
yıldan yıla meydana gelen artışlar olarak da tanımlanabilir.
Günümüzde hala zengin ve fakir ülkeler arasındaki iktisadi gelişmişlik
farkının devam etmesinden dolayı ekonomik büyüme, ekonomi biliminde
araştırmacılar tarafından en çok ilgilenilen konulardan bir tanesidir. Çünkü
oluşan bu iktisadi gelişmişlik düzeyindeki farkın temelinde ülkelerin farklı
ekonomik büyüme düzeylerine sahip olması yatmaktadır (Bağcı ve Hoş,
2021:194).
Ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırılabilmektedir ve bu
sınıflandırma genel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler şeklinde
olmaktadır. Bu sınıflandırma yapılırken hangi göstergelerin kullanılacağı
hala bir tartışma konusudur. Fakat günümüzde sıklıkla kullanılan gösterge
kişi başına düşen GSYİH’dir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre
sınıflandırılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi, ülkeler için
uygulanacak ekonomik politikaların ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre
farklılık göstermesidir.
Günümüzde gelişmiş ülkeler yakaladıkları iktisadi gelişmişlik düzeyini
korumaya çalışırken, gelişmekte olan ülkeler ise daha fazla çalışarak hem
GSYİH’sini arttırmayı hem de daha fazla büyüme oranını yakalamayı
hedeflemektedir. Dolayısıyla ekonomik büyüme aslında gelişmekte olan
ülkelerin daha çok gündeminde olan bir konu olarak da karşımıza
çıkmaktadır.
Günümüzde iktisadi gelişmişliğin bir göstergesi olarak GSYİH’nin
kullanılması gereklidir fakat tek başına yeterli değildir. Her ne kadar
ekonomik büyüme iktisadi gelişmişlik için çok önemli olsa da,
ekonomilerin sürdürülebilir olması diğer makroekonomik göstergelerin
durumuna da bağlıdır. Çünkü gelişmekte olan ülkeler ekonomik
istikrarsızlıklarının sonucunda yeterli ve devamlı bir büyümeye sahip
olamamaktadır. Özellikle enflasyon, ithalat, ihracat, faiz ve işsizlik
oranları gibi göstergeler bir ülkenin iktisadi anlamda gelişimini belirleyen
göstergeler arasında yer almaktadır.
Dolayısıyla burada en çok merak edilen konuların başında, GSYİH
dışındaki diğer makroekonomik göstergeleri ülkelerin iktisadi gelişmişlik
düzeylerini ne kadar etkilediği gelmektedir.
Konu ile ilgili literatüre bakıldığında özellikle gelişmiş ve gelişmekte
olan ülke gruplarında ekonomik ya da finansal göstergelerin
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karşılaştırıldığı görülmektedir. Genellikle birkaç değişken seçilerek
belirlenen ülke grupları için değişkenler arasındaki ilişkiler açıklanmaya
çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra ulaşılan literatürde ülkelerin iktisadi
gelişmişlikleri ve makroekonomik göstergeler ile ilişkisini gösteren bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada makroekonomik göstergelerin
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi lojistik regresyon (binary
logistic) analizi yardımıyla incelenecektir. Özellikle ülkelerin gelişmişlik
düzeylerine göre sınıflandırılması genel olarak GSYİH ile yapılmaktadır.
Bu çalışmada ise lojistik regresyon analizi ile diğer makroekonomik
göstergelerin de iktisadi gelişmişlik üzerindeki etkisini ortaya koymak
amaçlanmaktadır. Çalışmada makroekonomik gösterge olarak kişi başına
düşen GSYİH, enflasyon, ithalat, ihracat ve işsizlik oranları kullanılmıştır.
Lojistik regresyon analizi, makroekonomik göstergelerdeki değişimin
ülkenin gelişmişlik düzeyi üzerinde etkisinin yönünü göstermesinin yanı
sıra, odds oranı sayesinde göstergelerin gelişmişlik düzeylerine etkisini de
olasılık olarak ortaya koymaktadır. Bu sayede tüm makroekonomik
göstergelerin iktisadi gelişmişlik üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak
belirlenecektir. Bu da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
Çalışmanın sonraki bölümünde literatür taramasına yer verilmekte
ardından çalışmada kullanılan yöntem olan lojistik regresyon analizi
anlatılmaktadır. Sonrasında çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin veri
seti açıklanmakta ve bulgulara yer verilmekte, sonuç kısmı ile de çalışma
sonlandırılmaktadır.
2.

Literatür Araştırması

Çalışmanın literatür araştırması kısmında gelişmekte olan ve gelişmiş
ülke grupları için makroekonomik göstergelerin kullanıldığı
araştırmalarından ulaşılabilenler özetlenmiştir.
Freckleton ve diğerleri (2012) çalışmalarında ekonomik büyüme,
doğrudan yabancı yatırım ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Araştırma kapsamında 42 gelişmekte olan ülke ve 28 gelişmiş ülke için
1998-2008 dönemi arasındaki veriler, panel dinamik sıradan en küçük
kareler kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrudan
yabacı yatırımlarının gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için hem kısa
hem de uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkiye sahip
olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca gelişmekte olan ekonomilerde daha
düşük yolsuzluk seviyelerinin, doğrudan yabancı yatırımın ekonomik
büyüme üzerindeki etkisini arttırmakta olduğu tespit edilmiştir.
Tüylüoğlu ve Saraç (2012) çalışmalarında gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde inovasyonun belirleyici faktörlerini ortaya koymayı
amaçlamıştır. 1998-2007 dönemi için yapılan analizler sonucunda GSYİH,
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beşeri sermaye düzeyi, Ar-Ge harcamaları, dışa açıklık ve fikri mülkiyet
haklarının inovasyonu pozitif yönlü en çok etkilediği tespit edilmiştir.
Ümit (2016) çalışmasında 1989-2014 yılları arasında Türkiye’de kredi
hacmi, cari açık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Araştırma yöntemi olarak nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasında ve reel faiz
oranı ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit
edilmiştir. Ayrıca kredi hacminden faiz oranına ve kredi hacmine doğru
olan tek yönlü nedensellik ilişkisine dair bulgulara ulaşılmıştır.
Sevgin ve Kundakcı (2017) Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye
örnekleminde TOPSIS ve MOORA yöntemlerini kullanarak 2013 yılı
verileriyle ekonomik göstergelere göre bir sıralama yapmıştır. Analizler
sonucu yapılan sıralamaya göre Lüksemburg, İsveç ve Danimarka ilk üç
sıradayken Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye son
sıralarda olduğu tespit edilmiştir.
Saini ve Singhania (2018) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
doğrudan yabancı yatırımlarının potansiyel belirleyicilerini araştırmıştır.
Araştırma 2004-2013 döneminde 20 ülke (11 gelişmiş ve 9 gelişmekte
olan) için statik ve dinamik modelleme kullanan panel veri analizi
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ülkelere göre
farklı bulgulara ulaşılmıştır. Gelişmiş ülkelerde doğrudan yabancı
yatırımlarının, politikayla ilgili belirleyicileri (GSYİH büyümesi, ticari
açıklık ve özgürlük endeksi) için, gelişmekte olan ülkelerde doğrudan
yabancı yatırımlarının belirleyicileri (brüt sabit sermaye formülasyonu
(GFCF), ticari açıklık ve verimlilik değişkenleri) için pozitif bir ilişki
göstermiştir.
Özarı ve Demirkale (2020) çalışmalarında Türkiye’nin ait olduğu grubu
belirlemek amacıyla kırılgan beşli ülkelerinin makroekonomik göstergeleri
ile finansal göstergelerini K-ortalamalar yöntemi ile 2007-2019 dönem
aralığında incelemiştir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye’nin genel
olarak Brezilya ile aynı grupta yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca
Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika ülkelerinin ise genel olarak aynı
grupta yer aldıkları ortaya konulmuştur.
Demirkale ve Özan (2020) OECD ülkelerinin makroekonomik
göstergelerini kullanarak kümeleme grupları elde etmiştir. Elde edilen
grupların ise OECD ülkelerinin ekonomik özgürlük endeksinde skor olarak
aynı grupta yer alan ülke gruplarıyla aynı olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında 2014-2018 dönemi verileri
kullanılmış olup kümeleme yöntemi olarak K-ortalamalar yöntemi tercih
edilmiştir. Analizler sonucunda makroekonomik göstergelerden elde
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edilen grupların ekonomik özgürlük endeksine göre oluşan gruplardan
farklı olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle ülkelerin makroekonomik
göstergelere göre kümelenmesi sonucunda yer aldığı gruplar ile ekonomik
özgürlük endeksi skorlarına göre yer aldığı grupların birbirinden farklı
olduğu belirlenmiştir.
Metzger ve Shenai (2021) nispeten özgür toplumlarda ekonomik
büyümeyi ve insani gelişmeyi etkileyen faktörleri ve süreçleri belirlemek
ve böylece politika formülasyonu için bir çerçeve sağlamayı
amaçlamaktadır. Çalışma OECD grubu ülkelerinin 2000-2019 yılları
arasındaki yirmi yıllık verileri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar OECD ülkelerindeki ekonomik büyümenin, ekonominin
büyüklüğüne ve ekonominin dışa açıklığına bir oran olarak gelen yatırımın
daha yüksek, enflasyonun, döviz kuru değişimlerinin ve petrol fiyatlarının
daha düşük olduğu durumlarda önemli ölçüde daha yüksek olduğunu
göstermektedir.
Kilinc-Ata (2022) Türkiye'de petrol fiyatlarının ekonomik büyüme,
enflasyon, faiz oranı, işsizlik ve ithalat gibi seçilmiş makroekonomik
değişkenler üzerindeki etkisini incelemiştir. 1990'dan 2020'ye kadar olan
yıllık veriler için Johansen eşbütünleşme ve vektör hata düzeltme modeli
(VECM) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, petrol fiyatlarındaki
kısa vadedeki artışın, seçilen değişkenlerden işsizlik ve ekonomik büyüme
üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ancak uzun dönemde
petrol fiyatlarındaki artışın seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerinde
istikrarsız oynak bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Iqbal, Tang ve Rasool (2022) çalışmalarında BRICS ülkelerinde karbon
emisyonları, yenilenebilir enerji tüketimi, doğrudan yabancı yatırımları ve
ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırmaktadır.
Araştırmada 2000-2018 dönemi için ampirik çıkarımlar yapmak için
ARDL, havuz ortalama grubu (PMG), ortalama grup (MG) ve Dumitrescu
Hurlin panel nedensellik testleri gibi çeşitli ekonometrik teknikler
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda birçok bulguya ulaşılmıştır.
PMG modelinin tahmin sonuçlarına göre karbon emisyonlarının,
yenilenebilir enerji tüketiminin, ihracatın, doğrudan yabancı yatırımların
ve tasarrufların ekonomik büyüme üzerinde uzun vadede önemli bir pozitif
etkiye sahip olduğunu, faiz oranlarının ve ticari açıklığın ise ekonomik
büyümeyi olumsuz etkilediğini belirlenmiştir. Dumitrescu Hurlin panel
nedensellik sonuçları ise karbon emisyonları ile ekonomik büyüme
arasında ve ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı yatırım arasında çift
yönlü bir nedensellik ilişkisine ve ayrıca ihracat ve işgücünden ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine işaret etmektedir. Bu
sonuçların karbon emisyonlarında ve doğrudan yabancı yatırımlarındaki
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bir artışın ekonomik büyümede bir artışa neden olmakla birlikte ekonomik
büyümede, CO2 emisyonlarında ve BRICS ekonomilerinde doğrudan
yabancı yatırımlarındaki artışına da katkı sağlamaktadır.
Aluko ve Opoku (2022) çalışmalarında 1996-2017 dönemi için OECD
ülkelerinden oluşan bir panel veri seti kullanarak finansal küreselleşmenin
finansal kalkınma üzerindeki etkisini incelemiştir. İncelemeler Çok
boyutlu bir finansal gelişme endeksine ve KOF finansal küreselleşme
endeksi kapsamında yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda finansal
küreselleşmenin finansal gelişme üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca finansal gelişmenin koşullu dağılımlarındaki
heterojenliği göz önünde bulundurarak, finansal küreselleşmenin, değişen
büyüklükte de olsa tüm koşullu dağılımlar (kantiller) genelinde finansal
gelişmeyi olumlu yönde etkilediği de tespit edilmiştir.
Olamide ve diğerleri (2022) çalışmalarında Güney Afrika Kalkınma
Topluluğu'ndaki ülkelerde 2000-2018 dönemi için enflasyon-büyüme
bağlantısı üzerindeki döviz kuru istikrarsızlığının etkisini incelemiştir.
Çalışmanın bulguları döviz kuru istikrarsızlığı ve enflasyonun bölgenin
ekonomik büyümesi ile negatif bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Sonuçlar
ayrıca bölgenin ekonomik büyümesinin döviz kurundaki istikrarsızlığın
enflasyon üzerindeki dolaylı etkisinden olumsuz etkilendiğini
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle döviz kurundaki istikrarsızlık seviyesi
ne kadar yüksekse, bölgenin enflasyonist-büyüme ilişkisi o kadar kötü
olduğu tespit edilmiştir.
Sezgin ve Budak (2022) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinden
yapmış oldukları çalışmalarında insani gelişmişliğin büyümeye etkisini
incelemiştir. 2010-2020 dönemi için panel veri analiz yöntemi kullanılarak
yapılan analizler sonucunda gelişmiş ülkelerde insani gelişme endeksinde
bir birimlik artışın büyümede %38,7’lik bir artışa, gelişmekte olan
ülkelerde ise insani gelişme endeksinde bir birimlik artışın büyümede
%17,4’lük bir artışa neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular gelişmekte
olan ülkelerin insani gelişmişliğe yönelik politikaları daha fazla
uygulamaya alması durumunda büyümelerinin de olumlu yönde
etkileneceğini ortaya koymaktadır.
Hazırlanmış literatür incelendiğinde bazı çalışmaların bir ülke ile bazı
çalışmaların ülke grupları ile gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu
çalışmaların çoğunda ise makroekonomik göstergelerin kendi aralarındaki
ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada ise makroekonomik
göstergelerin ülkelerin gelişmişlik düzeylerine etkisi açıklanmaya
çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışma diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır.
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3.

Yöntem

Çalışmada makroekonomik göstergelerin iktisadi gelişmişlik düzeyleri
üzerindeki etkisinin açıklanabilmesi için lojistik regresyon analizi yöntemi
kullanılmıştır. Bu nedenle çalışmanın yöntem kısmında lojistik regresyon
analizi detaylı olarak anlatılmıştır.
3.1. Lojistik Regresyon Analizi
Regresyon analizi bilimsel araştırmalarda sıklıkla kullanılan oldukça
önemli istatistiksel bir tekniktir. Kullanım sıklığının nedenleri ise kolay ve
anlaşılabilir olması ve de kullanılan paket programları ile hızlı sonuç
vermesi olarak sıralanabilir.
Regresyon analizi bağımlı ve bağımsız değişken/değişkenler arasındaki
ilişkileri incelemektedir. Regresyon analizi sayesinde değişkenler
arasındaki ilişkiler matematiksel bir model ile açıklanabilmekte ve
yorumlanabilmektedir.
Regresyon analizinin pek çok farklı türü bulunmakla birlikte literatürde
özellikle doğrusal regresyon modellerinin sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Doğrusal regresyon analizinin uygulanabilmesi ise
değişkenlerin ölçüm düzeylerinden başlayarak birçok varsayıma
dayanmakta, bu önkoşullar ise tekniğin kullanımını sınırlamaktadır. Bir
regresyon modelinde bağımsız değişken nominal ölçüm düzeyine sahip ise
diskriminant ve lojistik regresyon modelleri kullanılabilmektedir
(Albayrak, 2006:439). Fakat diskriminant analizinin kullanılabilmesi için
modelde yer alacak bağımsız değişkenlerin normal dağılması ve bu
değişkenler için kovaryans sorunu bulunmaması gerekmektedir.
Lojistik regresyon analizi ise normal dağılım ve süreklilik varsayımı
aramayan kullanılan değişkenler yardımıyla gözlemler için sınıflama ve
atama yapmada kullanılan bir regresyon modelidir. Bir başka ifadeyle
diskriminant ve doğrusal regresyon analizinden farklı olarak modelde
kullanılan bağımsız değişkenlerin dağılımına ilişkin varsayım gerektirmez
(Tabachnick ve Fidell, 1996). Burada kullanılan bağımsız değişkenlere
göre bağımlı değişkenin beklenen değerleri olasılık olarak elde edilir.
Kullanılan bağımlı değişkenin nominal ölçüm düzeyine sahip olma koşulu
altında lojistik regresyon analizi, bağımlı değişkenin tahmini değerlerini
olasılık olarak hesaplar ve uygun bir sınıflama yapmaya imkan sağlar.
Dolayısıyla lojistik regresyon analizi gözlemlerin bağımlı değişkende
ifade edilen hangi kategorinin bir üyesi olduğunu tahmin etmede kullanılan
regresyon yöntemidir.
Bağımlı değişkenin ölçüm düzeyine göre kullanılacak lojistik
regresyon analizi farklılık göstermektedir. Bağımlı değişkene göre

7

kullanılan lojistik regresyon modelleri aşağıda Tablo 1’ de özet olarak
verilmiştir.
Tablo 1: Lojistik Regresyon Modelleri
BD Ölçüm Düzeyi

BD Kategori Sayısı

Regresyon Modeli

Nominal

2

Binomial LR

Nominal

+2

Multinomial LR

Ordinal

+2

Ordinal LR

BD: Bağımlı Değişken, LR: Lojistik Regresyon

Bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden oluşan lojistik regresyon
modeli aşağıdaki gibi ifade edilir (Intriligator vd. 1996:162).
𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌 = 1 𝐼 𝑋𝑖 ) =

𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑋
1
=
𝛽
+𝛽
𝑋
−𝛽
1+𝑒 0 1
1 + 𝑒 0 +𝛽1 𝑋

(1)

Yukarıdaki eşitlikte 𝛽𝑋 → +∞ olduğu durumda 𝑃 → 1, 𝛽𝑋 → −∞
olduğu durumda ise 𝑃 → 0 olacaktır (Ramanathan, 1995:280). Burada iki
değişkenli ve çok değişkenli modeller için;
𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝜀𝑖

(2)

𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 + 𝑋𝑘 + 𝜀𝑖
dönüşümleri yapılırsa;
𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌 = 1 𝐼 𝑋𝑖 ) =

𝑒 𝑍𝑖
1+𝑒

𝑒 𝑍𝑖

=

1
1 + 𝑒 −𝑍𝑖

1
1 − 𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌 = 0 𝐼 𝑋𝑖 ) =
1 + 𝑒 𝑍𝑖

(3)

eşitlikleri elde edilir. Bu eşitlikler yardımıyla nominal ölçüm düzeyine
sahip iki kategoriden oluşan bağımlı değişken için, gerçekleşme ve
gerçekleşmeme oranları birbirine bölünürse;
1
𝑃𝑖
1
+
𝑒 −𝑍𝑖 = 𝑒 𝑧𝑖
=
1
1 − 𝑃𝑖
1 + 𝑒 𝑍𝑖

(4)

olabilirlik oranı (odds ratio) elde edilir.
Lojistik regresyon analizi için yukarıda ifade edilen 𝑃𝑖 ; ilgili kategoride
olma olasılığı; 1 − 𝑃𝑖 ; ilgili kategoride olmama olasılığı (odds) iken
olabilirlik oranı (odds ratio) ise odds değerlerinin birbirlerine oranlarıdır.
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Bu açıdan bu olasılıklar ve olabilirlik oranı lojistik regresyon analizinin en
önemli kavramlarıdır.
Son olarak eşitlik (4)’ün her iki tarafının logaritması alınarak lojistik
regresyon modeli aşağıdaki gibi yazılır.
𝑃

𝐿 = 𝑙𝑛 [1−𝑃𝑖 ] = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝜀𝑖
𝑖

𝐿=

𝑃
𝑙𝑛 [1−𝑃𝑖 ]
𝑖

4.

(5)

= 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 + 𝑋𝑘 + 𝜀𝑖

Veri Seti Ve Özellikleri

Çalışmanın amacı makroekonomik göstergelerin ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla öncelikle ülkeler
gelişmişlik düzeylerine göre gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler
olarak sınıflandırılmıştır. Literatürde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
ile alakalı yapılmış olan çalışmalar ile Dünya Bankası’nın ülkeleri gelir
gruplarına göre sınıfladığı kategoriler incelenmiştir. Yapılan incelemeler
sonucunda analize dâhil edilen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ise
önem sırası gözetmeksizin aşağıda Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler
Gelişmiş Ülkeler
ABD

Fransa

Güney
Kore

İtalya

Norveç

Almanya

Birleşik
Krallık

Hollanda

Japonya

Portekiz

Avustralya

Danimarka

İsveç

Kanada

Yeni
Zelanda

Belçika

Finlandiya

İsviçre

Lüksemburg

Gelişmekte Olan Ülkeler
Arjantin
Estonya

Küba

Paraguay

Tayland

Azerbaycan

Filipinler

Litvanya

Peru

Tunus

Brezilya

Hindistan

Macaristan

Romanya

Türkiye

Bulgaristan

Kolombiya

Meksika

Slovenya

Yunanistan

Çalışmada belirlenen 19 gelişmiş ve 20 gelişmekte olan ülkeye ait
2000-2021 yıllarını kapsayan makroekonomik göstergeler yıllık olarak
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan göstergeler ve göstergelere ilişkin
açıklamalar, kaynakları ile birlikte aşağıda Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3: Makroekonomik Göstergeler
Gösterge
Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla

Açıklama
Kişi Başına Düşen GSYİH

Kod
GDP

Kaynak
WDI

Enflasyon

Tüketici Fiyat Endeksi

INF

WDI

İthalat

İthalat Değer Endeksi
(2000=100)

IMP

WDI

İhracat

İhracat Değer Endeksi
(2000=100)

EXP

WDI

İşsizlik Oranı

Toplam İşgücü İçerisindeki
Yüzdesi

UNMP

WDI

WDI: World Development Indicators; https://databank.worldbank.org

Belirlenen ülkeler için makroekonomik göstergelerin ülkelerin
gelişmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi lojistik regresyon analizi ile
incelenmiş analiz sonuçları bulgular kısmında paylaşılmıştır.
5.

Bulgular

Çalışmada belirlenen 39 ülkenin 22 yıllık makroekonomik verilerine
lojistik regresyon analizi uygulanması amaçlanmaktadır. Toplam 858
gözlemden oluşan veri setindeki 83 kayıp gözlem veri setinden çıkarılarak
kalan 775 gözlem ile analizler yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak alınan
ülkelerin gelişmişlik düzeyi için gelişmekte olan ülkeler (0) ve gelişmiş
ülkeler (1) olarak kodlanmıştır. Lojistik regresyon analizinin ilk
aşamasında modele bağımsız değişkenler eklenmeden sabit katsayının
anlamlılığı test edilir. Bu analiz modele daha sonra eklenecek bağımsız
değişkenler ile model uyumunun değişimini gözlemlemek adına
yapılmaktadır. Bağımsız değişkenlerin modele dâhil edilmeden
gerçekleştirilen analiz sonuçları aşağıda Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4: Sabit Katsayılı Modelin Anlamlılığı
Sabit Katsayı

𝜷

S.H

Wald

df

p

Exp (𝜷)

0,049

0,072

0,466

1

0,495

1,050

Lojistik regresyon analizinin ilk adımı sadece sabit parametrenin
eklenmesiyle oluşturulan modeldir. Bu model başlangıç modeli olarak
isimlendirilebilir. Yukarıdaki sonuçlara göre sabit katsayı 0,049 olarak
tahmin edilmiş fakat istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p>0,05).
Kurulacak model için kullanılacak bağımsız değişkenlerin modele anlamlı
katkılarının olup olmayacağı test edilmiş ve sonuçlar aşağıda Tablo 5’te
gösterilmiştir.
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Tablo 5: Bağımsız Değişkenlerin Modele Katkısı
Değişkenler

Skorlar

df

p

GDP

454,306

1

,000

INF

100,813

1

,000

IMP

131,950

1

,000

EXP

117,090

1

,000

UNMP

42,004

1

,000

Bu sonuçlara göre bağımsız değişkenler modele dâhil edildiğinde
gelişmişlik düzeyi üzerinde anlamlı etkileri olabileceği sonucuna
ulaşılmıştır (p<0,05). Ayrıca bu sonuçlar değişkenlerin modele
eklenmesinin model uyumunun iyileştirilmesinde katkısı olacağını
göstermektedir.
Yukarıdaki sonuçlar lojistik regresyon analizi öncesi değişkenlerin
modele olan etkisi için ön bilgi niteliğindedir. Araştırmada kullanılan tüm
bağımsız değişkenler modele dâhil edildiğinde elde edilecek model ile
sadece sabit terimin olduğu başlangıç modeli arasında istatistiksel olarak
bir fark olup olmadığı Omnibus Testi ile test edilmiş sonuçlar aşağıda
Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Omnibus Testi
df

p

Adım

5

,000

Blok

5

,000

Model

5

,000

Bu sonuçlara göre bağımsız değişkenlerin eklendiği model sadece sabit
terimli başlangıç modelinden istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0,05).
Çalışmada lojistik regresyon analizi için enter metodu belirlenmiştir.
Diğer metotlar sabit terimli başlangıç modeli ile bağımsız değişkenler
eklenmiş model arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için adımsal
yöntemler kullanırken enter metodu tüm bağımsız değişkenleri tek bir
adımda değerlendirme imkânı sunar. Sonuçlar incelendiğinde çalışmada
belirtilen bağımsız değişkenlerin tümü modele dâhil edildiğinde modelin
istatistiksel olarak anlamlı olacağı anlaşılmaktadır (p<0,05).
Kullanılan bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler ile kurulacak
modelin özeti aşağıda Tablo 7’de gösterilmiştir.
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Tablo 7: Modelin Özeti
-2 Log likelihood
74,880

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

,724

,966

Bu sonuçlar modeldeki bağımsız değişkenler bir bütün olarak
düşünüldüğünde bağımlı değişken ile aralarında bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Cox & Snell R Square sonucuna göre bu ilişki yaklaşık
%72 olarak ifade edilebilir. Doğrusal regresyon analizi sonucunda elde
edilen R2 değeri ile lojistik regresyon analizi sonucunda elde edilen R2
değerleri birbirinden farklıdır. Çünkü doğrusal regresyon analizindeki R2
bağımlı değişkendeki açıklanan varyansa bağlı iken lojistik regresyonda
bağımlı değişkenin olasılık dağılımına bağlıdır (Albayrak, 2006:476).
Lojistik regresyon analizinde model-veri uyumu ya da model-veri
uyumunun yeterli düzeyde olup olmadığı Hosmer ve Lemeshow Testi ile
analiz edilir. Özellikle bağımsız değişkenlerin sürekli olduğu bir modelde
klasik ki-kare testlerine göre daha güçlüdür (Çokluk, 2010;1386). Hosmer
ve Lemeshow Testi sonuçları aşağıda Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8: Hosmer ve Lemeshow Testi
Chi-square

df

p

,140

8

,999

Yukarıdaki sonuçlar incelendiğinde istatistiksel olarak sonuç anlamlı
bulunamamıştır (p>0,05). Bu sonuçlar ise model-veri uyumunun yeterli
düzeyde olduğunu gösterir (Garson, 2012).
Lojistik regresyon analizinde elde edilen model ile bağımlı kategorik
değişkenin sınıflarına atama yaparken ya da kısaca bağımlı değişkene ait
tahmin yaparken ne kadar iyi tahminler yapacağı, öncesinde uyum iyiliği
ile incelenmektedir. Kurulan modelin kullanılan veriye uygun olup
olmadığına ise istatistiksel teknikler ile karar verilir. Lojistik regresyon
analizinde bu uyumu incelemek için Omnibus ve Hosmer-Lemeshow
Testleri kullanılmaktadır. Özellikle veri setinin düşük sayıda gözlemlerden
oluşması ya da modelde yer alan bağımsız değişkenlerin tümünün sürekli
olmasında Hosmer ve Lemeshow Testi tercih edilir. Çalışmada model-veri
uyumu için her iki testte yapılmış ve model-veri uyumunun yeterli düzeyde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Lojistik regresyon analizi ile kurulan modelin yapmış olduğu tahmin
sonuçları aşağıda Tablo 9’da gösterilmiştir.
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Tablo 9: Modelin Ülkelerin Gelişmiş Düzeyleri Tahmini
Gelişmişlik Düzeyi

Gelişmişlik Düzeyi

0

1

Doğru Tahmin
Yüzdesi

0

372

6

98,4

1

7

390

98,2

Genel Yüzde

98,3

Kurulan model yardımıyla ülkelerin gelişmişlik düzeyi için yapılan
tahminler gerçek durum ile %98,3 benzerlik göstermektedir. Kurulan
model 775 gözlemden 762’sini doğru sınıflamaktadır. Bu sonuçlar modelin
oldukça başarılı olduğunu göstermektedir.
Lojistik regresyon analizi ile kurulacak modele ait katsayılar ve bu
katsayıların anlamlılıkları aşağıda Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10: Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları
𝜷

S.H

Wald

df

p

Exp (𝜷)

GDP

,001

,000

37,017

1

,000

1,001

INF

-,585

,205

8,150

1

,004

,557

IMP

-,076

,014

29,190

1

,000

,927

EXP

,027

,006

17,748

1

,000

1,027

UNMP

-,641

,128

25,250

1

,000

,527

Sabit

3,774

1,506

6,282

1

,012

43,565

Tablo 9 incelendiğinde modelde kullanılan tüm bağımsız değişkenlerin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Ayrıca
analizin ilk aşamasında bağımsız değişkenler modele dâhil edilmeden
modelin sabit katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunamamışken
bağımsız değişkenler modele dâhil edildiğinde modelin sabit katsayısının
da istatistiksel olarak anlamlı hale geldiği görülmektedir (𝛽 = 3,774; 𝑝 =
,012). Bu da modele eklenen bağımsız değişkenlerin modeli
iyileştirdiğinin ve uyum iyiliğini artırdığının bir göstergesidir.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ya da gelişmekte olandan gelişmişe
doğru değişkenlerin tek tek etkisi incelendiğinde GDP değişkeninin
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (𝛽 = ,001; 𝑝 = ,000). Benzer şekilde EXP
değişkeninin de gelişmişlik düzeyi üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel
olarak anlamlı bir etkisi vardır (𝛽 = ,027; 𝑝 = ,000). INF değişkeninin ise
13

ülkelerin gelişmiş düzeyleri üzerindeki etkisi negatif yönlüdür ve
istatistiksel olarak anlamlıdır (𝛽 = −,585; 𝑝 = ,004). IMP değişkeninin
gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkisi negatif yönlü ve istatistiksel olarak
anlamlıdır (𝛽 = −,076; 𝑝 = ,000). Yine benzer şekilde UNMP
değişkeninin ülkelerin gelişmiş düzeyleri üzerindeki etkisi negatif yönlü
ve istatistiksel olarak anlamlıdır (𝛽 = −,641; 𝑝 = ,000).
Yukarıdaki sonuçlara göre ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile belirlenen
makrogöstergeler arasındaki ilişkiyi gösteren lojistik regresyon modeli;
𝐿 = ln (

𝑃
) = 3,774 + 0,001𝐺𝐷𝑃 − 0,585𝐼𝑁𝐹 − 0,076𝐼𝑀𝑃
1−𝑃
+ 0,027𝐸𝑋𝑃 − 0,641𝑈𝑁𝑀𝑃

veya
(

𝑃
) = 𝑒 (3,774+0,001𝐺𝐷𝑃−0,585𝐼𝑁𝐹−0,076𝐼𝑀𝑃+0,027𝐸𝑋𝑃−0,641𝑈𝑁𝑀𝑃)
1−𝑃

şeklindedir.
Yukarıdaki eşitlik yardımıyla Tablo 9’da belirtilen Exp (𝛽)
sütunundaki değerler elde edilmektedir. Lojistik regresyon analizinde elde
edilen 𝛽 katsayıları bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki
etkisinin yönünü gösterirken Exp (𝛽) değerleri kategorik bağımlı
değişkenin sınıfları için olasılık değerlerini göstermektedir. Bu açıdan da
doğrusal regresyon modelinden farklılaşmaktadır. Elde edilen Exp (𝛽)
değerleri ise çalışmanın sonuç kısmında açıklanmıştır.
6.

Sonuç

Ekonomi bilimi, temel olarak insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında
kıt olan kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması konusu
üzerine yoğunlaşır. İnsanlar ellerinde bulundurdukları kıt kaynaklar ile
hangi ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayacaklarına karar verirler. Toplum
açısından düşünüldüğünde de mevcut üretim girdileriyle ihtiyaçlara
yönelik hangi üretimlerin yapılacağına karar vermek gereklidir.
Günümüzde ülkeler de vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına
ekonomi biliminden faydalanmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanmasına
yönelik ekonomi bilimi makroekonomi ve mikroekonomi gibi çeşitli alt
başlıkların toplamından oluşmaktadır. Mikroekonomi toplumu oluşturan
bireylerin ekonomik problemleri ile ilgilenirken makroekonomi işsizlik ve
enflasyon gibi küresel ölçekteki problem ya da ekonomiyi ilgilendiren
konular ile ilgilenmektedir (Eğilmez, 2009:16).
İnsan ve toplum hayatında yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve refah
düzeyinin arttırılması ülkenin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkilidir.
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Gelişmişlik düzeyi ise üzerinde sıklıkla durulan konulardan bir tanesidir.
Çünkü ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi yapılacak
yatırımlardan uygulanacak politikalara kadar pek çok şeyi yakından
ilgilendirmektedir. Günümüzde halen ülkelerin ekonomik gelişmişlik
düzeylerinin belirlenmesi ya da ölçülmesi ile ilgili çok sayıda çalışma
yapılmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi için ortak
bir fikir olmamakla birlikte GSYİH, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir
göstergesi olarak kullanılmaktadır (Gürses, 2009:343).
Çalışmada makroekonomik göstergelerin ülkelerin gelişmişlik düzeleri
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Genel olarak ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri için GSYİH kullanılmaktadır. Çalışmada ise GSYİH ile birlikte
enflasyon, ithalat, ihracat ve işsizlik oranı makroekonomik göstergeleri
kullanılmıştır. Burada amaç diğer göstergelerin de gelişmişlik düzeyi
üzerindeki etkisini araştırmaktır. Klasik regresyon analizleri ile kurulan
modellerde belirlenen bağımsız değişkenler bağımlı değişkende meydana
gelen değişimleri açıklamaya yöneliktir. Oysa bu çalışmada incelenen
değişimden ziyade bağımlı değişkene ait bir sınıflama yapılması ve o
sınıflamaya ait olasılıkların hesaplanmasıdır. Bağımlı değişken olarak
belirlenen ülkelerin gelişmişlik düzeyi “0=gelişmekte olan” ve
“1=gelişmiş” ülke grupları olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla
makroekonomik göstergelerin gelişmekte olandan gelişmişliğe doğru
hangi yönde ve ne kadarlık bir olasılıkla etkisi olacağı araştırılmıştır. Bu
nedenle çalışmada lojistik regresyon analizi tercih edilmiştir.
19 gelişmiş ve 20 gelişmekte olan ülkenin 2000-2021 yıllarını kapsayan
makroekonomik göstergeleri ile 775 gözlemden oluşan veri setine lojistik
regresyon analizi uygulanmıştır. Kurulan model incelendiğinde GSYİH ve
ihracat göstergelerinin gelişmişlik üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç gelişmekte olan ülke için artış
gösteren GSYİH ve ihracatın o ülkenin gelişmiş ülke olmasına katkı
sağlayacağının somut bir çıktısıdır. Enflasyon, ithalat ve işsizlik oranının
ise ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir
etkisi olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç ise gelişmekte olan ülkenin enflasyon,
ithalat ve işsizlik oranı göstergelerindeki artışın o ülkenin gelişmiş ülke
olmasına negatif bir etkisi olacağının ya da bu göstergeleri artan bir ülkenin
gelişemeyeceğinin somut bir çıktısıdır.
Lojistik regresyon modelinde β katsayıları yerine üstel katsayılar olan
Exp (β) değerleri yorumlanır. Exp (β) değerleri ise ilgili makroekonomik
göstergenin artışı ile bir ülkenin gelişmekte olandan gelişmişe geçme
olasılığını ifade eder.
Model incelendiğinde GDP değişkeninde meydana gelecek bir birimlik
artış, gelişmiş ülke odds’unu %0,1 arttıracaktır. EXP değişkeninde
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meydana gelecek bir birimlik artış ise gelişmiş ülke odds’unu %2,7
arttıracaktır. INF değişkeninde meydana gelecek bir birimlik artış gelişmiş
ülke odds’unu %44,3 azaltırken IMP değişkeninde meydana gelecek bir
birimlik artışta gelişmiş ülke odds’unu %7,3 azaltmaktadır. Son olarak
UNMP değişkeninde meydana gelecek bir birimlik artış gelişmiş ülke
odds’unu %52,6 azaltmaktadır.
Bulunan sonuçlar özellikle gelişmekte olan ülkeler için hayati önem
taşımaktadır. Genel olarak ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin
belirlenmesinde GSYİH kullanılmasına rağmen çalışma sonuçları
incelendiğinde ihracat değişkeninin gelişmişlik düzeyi üzerinde
GSYİH’den daha fazla etkisinin olduğu görülmektedir. Özellikle belirli
refah seviyesine ulaşmış ülkeler ya da gelişmiş ülkeler için GSYİH bir
gelişmişlik göstergesi olabilirken, gelişmekte olan ülkeler için GSYİH’den
önce önem verilmesi gereken başka makroekonomik göstergelerin de
olabileceği anlaşılmaktadır. Makroekonomik göstergelerden özellikle
işsizlik oranı ülkenin gelişmişlik düzeyini azaltan en önemli değişken
olarak bulunmuştur. Yine enflasyon da ülkenin gelişmişlik düzeyinin
azalmasında önemli bir etkiye sahipken ülkenin gelişmişlik düzeyini
azaltan ve en az etkiye sahip gösterge ise ithalat olarak bulunmuştur.
Tüm bu sonuçlar incelendiğinde işsizlik oranı, enflasyon ve ithalat
değerlerinin artması ülkelerin gelişmiş düzeyleri üzerinde negatif bir etki
yaratırken GSYİH ve ihracat değerlerinin artması pozitif bir etki yarattığı
görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülke
kategorisinde yer alabilmesi için mevcut göstergeler düşünüldüğünde
önem sırasına göre işsizlik oranlarını azaltması, enflasyonu düşürmesi,
ithalatı azaltması ve de ihracatı arttırması gerektiği söylenebilir.
Çalışma ilgilenilen konu, kullanılan gösterge ve yöntem açısından
değerlendirildiğinde literatürü zenginleştireceği düşünülmektedir.
Çalışmada kullanılan makroekonomik göstergelerin dışında ülkelerin
gelişmişliğini etkileyen birçok parametre olabilir. Bu ise çalışmanın
sınırlılığını oluşturmaktadır.
Kaynakça
Albayrak, A. S. (2006). Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri.
Asil yayın dağıtım.
Aluko, O. A., & Opoku, E. E. O. (2022). The Financial Development
İmpact of Financial Globalization Revisited: A Focus On OECD
countries. International Economics, 169, 13-29.
Bağcı, B., ve Hoş, S. (2021). Türkiye’de Ekonomik Büyümenin
Makroekonomik Göstergeler İle İlişkisi: MARS Modeli. Ekonomi
İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(2), 193-202.
16

Çokluk, Ö. (2010). Lojistik Regresyon Analizi: Kavram Ve
Uygulama. Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri, 10(3), 13571407.
Demirkale, Ö., & Özarı, Ç. (2020). Assessment of Macroeconomic and
Financial Performance of Fragile Five and MINT Countries Using
TOPSIS Method. Florya Chronicles of Political Economy, 6(2),
171-192.
Demirkale, Ö., Özarı, Ç. (2020). OECD Ülkelerinin Makroekonomik
Göstergelerine Göre K-Ortalamalar Yöntemi İle Analizi: Ekonomik
Özgürlük Endeksi İle Karşılaştırılması. Social Sciences Research
Journal, 9(2), 49-58.
Dinler, Zeynel (1997), İktisada Giriş (Üçüncü Basım), Bursa: Ekin
Kitabevi Yayınları.
Eğilmez, M. (2009). Makro-Ekonomi Türkiye’den Örnekler. Remzi
Kitapevi, 11 Basım.
Eğilmez, M. (2019). Ekonominin temelleri. Remzi Kitapevi, 1.
Freckleton, M., Wright, A., & Craigwell, R. (2012). Economic Growth,
Foreign Direct İnvestment, And Corruption İn Developed And
Developing Countries. Journal of economic studies. Vol. 39 No. 6,
639-652.
Garson, D. G. (2012). Ordinal Regression. Asheboro: Statistical Associates
Publishing.
Gürses, D. (2009). İnsani gelişme ve Türkiye, Balıkesir Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) 21, 339-350
Intriligator Michael D., Bodkin Ronald G., Hsıao Cheng (1996).
Econometric Models, Techniques, and Applications. Second
Edition; Prentice-Hall, NJ 07458 Rio de Janeiro, 161–164.
Iqbal, A., Tang, X., & Rasool, S. F. (2022). Investigating The Nexus
Between CO2 Emissions, Renewable Energy Consumption, FDI,
Exports And Economic Growth: Evidence From BRICS
Countries. Environment, Development, and Sustainability, 1-30.
Kilinc-Ata, N. (2022). Oil Prices, Macroeconomic Performance, and
Sustainability: The Case of Turkey. In Finance for Sustainability in
a Turbulent Economy (pp. 74-96). IGI Global.
Metzger, N., & Shenai, V. (2022). Economıc Growth And Human
Development In OECD Countrıes: A Twenty-Year Study Of Data
2000–2019. Journal of European Economy, 20(4), 585-631.
17

Olamide, E., Ogujiuba, K., & Maredza, A. (2022). Exchange Rate
Volatility, Inflation and Economic Growth in Developing Countries:
Panel Data Approach for SADC. Economies, 10(3), 1-19.
Özsoy, C. E., ve Tosunoğlu, B. T. (2017). GSYH'nin Ötesi: Ekonomik
Gelişmenin Ölçümünde Alternatif Metrikler. Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 285-301.
Ramanathan R. (1995). Introductory Econometrics with Applications.
Third Edition, The Dryden Press, 278–279.
Saini, N., & Singhania, M. (2018). Determinants of FDI in Developed And
Developing Countries: A Quantitative Analysis Using
GMM. Journal of Economic Studies. Vol. 45 No. 2, 2018 pp. 348382.
Sevgin, H., ve Kundakcı, N. (2017). TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle
Avrupa Birliği’ne Üye Olan Ülkelerin Ve Türkiye’nin Ekonomik
Göstergelere Göre Sıralanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 17(3), 87-108.
Sezgin, F., & Budak, Y. (2022). İnsani Gelişmişliğin Büyüme Etkisi:
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması. İstanbul
İktisat Dergisi 72(1), 81-104.
Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics (3rd
ed.). New York, USA: HarperCollins College Publishers.
Tüylüoğlu, Ş., ve Saraç, Ş. (2012). Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan
Ülkelerde
İnovasyonun
Belirleyicileri:
Ampirik
Bir
Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 7(1), 39-74.
Ümit, A. Ö. (2016). Türkiye’de Ticari Açıklık, Kredi Hacmi Ve Ekonomik
Büyüme Arasındaki İlişkiler: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi
Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 6(1), 471-499.

18

BÖLÜM II
KOBİ’LERİN FİNANSAL KÂBUSU COVID-19: KARS İLİ
ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Ceyda YERDELEN KAYGIN* &
Dr. Öğr. Üyesi Bülent YILDIZ**
*Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye, e-mail: ceydayerdelen@gmail.com
Orcid No: 0000-0001-9544-9991
**Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye,
e-mail: bulent.yildiz@adu.edu.tr
Orcid No: 0000-0001-6358-8620

1. Giriş
Covid-19, ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde
ortaya çıkan, hızlı bir şekilde dünyanın birçok ülkesine yayılarak kısa
sürede pandemi özelliği kazanan ve sebep olduğu ölümlerle bütün dünyada
korku ve endişeye yol açan küresel bir salgındır. Ülkelerin halen daha vaka
ve ölüm sayılarını raporlamaya devam ettiği Covid-19 salgını, sebep
olduğu can kaybı, korku ve psikolojik olumsuzlukların yanında küresel
ekonomik sorunların ortaya çıkmasına da neden olmuştur.
Covid-19’un bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılması ve sosyoekonomik etkilerinin yaygın ve büyük olmasında küreselleşmenin önemli
bir rolü vardır. 21. Yüzyıl koşullarında turizm, taşımacılık ve seyahat
imkânlarının artmış olması, çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması ve
sermaye dolaşımındaki serbestleşme politikaları ülkeleri birbirine daha
bağımlı hale getirmiştir. Covid-19 ile birlikte borsa ve emtia fiyatlarında
çöküş ve dalgalanmalar yaşanmış, alınan tedbirler neticesinde birçok
sektörde üretim sekteye uğramış, tedarik zinciri bozulmuş, birçok işletme
ya iş yapamaz hale gelmiş ya da tedbirlerle kapatılmış, sağlık hizmetlerinin
veriliş şekli sorgulanmaya başlanmıştır. Özellikle hizmetler sektöründe
ağır ekonomik tahribat yaratan Covid-19 pandemisi sağlık, sosyal ve
ekonomik hayatı önemli derecede etkilemiştir (Yıldız, 2021: 165-166).
Covid-19 pandemesinin ortaya çıktığı ilk dönemlerde hastalığın
bulaşma oranını ve sağlık sistemleri üzerindeki yükünü azaltmak için
birçok ülkede; okul, fabrika, eğlence yerleri, cafe ve restoran gibi kalabalık
mekanların kapanmaları, seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları
gibi tedbirler alınmıştır. Söz konusu tedbirler, hastalığın yayılmasını
önlemede etkili olmuştur. Ancak insan hareketliliğinin ve iş akışının
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sınırlandırılması, ekonomik aktivitenin bozulmasına sebep olmuştur
(Eichenbaum vd., 2020:14-16). Salgın döneminde alınan önlemler
nedeniyle imalat sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerin faaliyetlerinin
azaltılması ile tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanmıştır. Bilindiği üzere
tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar hem yurt içi hem de yurt dışı ticareti
olumsuz yönde etkilemektedir (Fernandes, 2020: 1; Atkeson, 2020: 1;
Elgin vd., 2020: 41). Ekonomik olumsuzluk nedeni ile yaşanılan emtia
fiyatlarındaki artış, borsalardaki öngörülemeyen dalgalanmalar, işsizlik
oranı, döviz, altın ve petrol fiyatlarındaki artışlar gibi piyasa
belirsizliklerinin yaşanmasına neden olmuştur (Bisbee ve Honig, 2020:
56).
Gelinen noktada, Covid-19 pandemisi ile birlikte küresel ölçekte
işsizliğin arttığı, enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerinde
gerçekleşmeye başladığı, bazı sektörlerdeki üretim kapasitesinin Covid-19
öncesine henüz dönemediği, tedarik zincirindeki sorunların devam ettiği,
enerji maliyetlerinin arttığı bir tablo ortaya çıkmıştır.
Küresel salgın dolayısıyla yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklar birçok
araştırmacının dikkatini çekmektedir. Bu sebeple günümüzde Covid-19
pandemisinin ekonomik etkileri üzerine birçok araştırma yapılmıştır.
Salgının ve etkilerinin hala devam etmesi, konunun yapılan araştırmalar ile
sınırlı kalmaması, farklı alanlardan araştırmacılar ve farklı bakış açılarıyla
ele alınması gerekliliğini doğurmaktadır. KOBİ’ler (Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler), üretim ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisine
olumlu katkı sağlayan birimlerdir. KOBİ’ler, salgının sebep olduğu
ekonomik sorunlardan hem en çok etkilenen hem de esnek yapılarıyla
sayesinde salgının sebep olduğu sorunlara en kolay çözüm önerileri
sunabilen ve önerileri uygulayabilen işletmeler olması nedeniyle oldukça
önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, Kars ilindeki KOBİ sahiplerinin Covid-19
pandemisi nedeniyle yaşamış oldukları finansal sıkıntı hakkındaki
deneyimlerini ve bakış açılarını nitel araştırma yöntemi ile incelemektir.
Araştırmada katılımcılarda elde edilen bilgilerin bütüncül bir yaklaşım
oluşturması amacıyla olgu bilim deseni kullanılmıştır. Covid-19 pandemisi
ve pandeminin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileri oldukça yeni bir
konu olması nedeniyle tıp başta olmak üzere birçok bilim dalı tarafından
ilgi duyulan bir konudur. Araştırmada Covid-19 pandemisinin KOBİ’ler
üzerindeki finansal etkilerini tümevarım yöntemi ile araştırmak için
pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörler göz önünde bulundurulmuş
ve 25 KOBİ sahibi ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırmanın finansal
açıdan etkilerini belirlemek üzere gerçek kişilere ait bilgi ve
deneyimlerden elde edilen farklı görüşlerin Nitel Analiz Yöntemi ile bir
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bütün olarak değerlendirilmesi araştırmayı literatürde yapılan diğer
çalışmalardan farklı kılmaktadır. Araştırma bu yönü ile gelecekte
yapılması planlanan çalışmalara referans olabilir ve literatüre katkı
sağlayabilir.
2. KOBİ’ler ve Finansal Sıkıntı
KOBİ’ler özellikle 1970’li yılların ardından ülkelerin sosyo-ekonomik
ekosistemine katkıları nedeniyle daha önemli ve görünür hale gelmişlerdir.
Üretim ve istihdam alanlarının büyük bölümünü oluşturan ve esnek
yapılarıyla değişime daha kolay adapte olan KOBİ’ler, rekabet koşullarının
zorlaştığı günümüzde oldukça önemli hale gelmiştir. Finansman ile ilgili
sorunlar KOBİ’lerin faaliyet süreçlerinde en çok karşılaştıkları
problemlerin başında gelmektedir. Özellikle nakit sıkıntısı, kredi
maliyetlerinin yüksek oluşu ve piyasalarda yaşanan durgunluk KOBİ’lerin
karşısına finansman sorunu olarak çıkmaktadır. KOBİ’lerin söz konusu
finansman sorunlarının yaşama nedenleri arasında, yetersiz sermaye ve
aşırı borçlanma ile faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaları yer almaktadır
(Uçkun, 2009: 121).
Diğer tüm işletmeler gibi KOBİ’ler için de riskin iki ana kaynağı vardır.
Bunlardan birincisi işletmenin müdahale edemediği, işletme dışı riskler
olan sistematik risklerdir. Bunlar; kur riski, enflasyon ve fiyat riski, faiz
riski, piyasa riski ve politik riskler gibi işletme dışı risklerdir. İkincisi ise
işletme yönetiminin tercihleri ile şekillenen ve sistematik olmayan riskler
olarak kabul edilen, yönetim riski, operasyonel riskler, borçlanma ve
finansman tercihleri gibi işletme içinden yönetilebilecek risklerdir. Her
işletme için var olan sistematik risklere karşı işletmeler her ne kadar
tedbirlerini alsalar bile bu tür riskler söz konusu olduğunda bütün piyasa
oyuncuları etkilenmektedir.
Finansal başarısızlık sonucu yaşanan finansal sıkıntının ortaya
çıkmasında kur, faiz, enflasyon gibi sistematik risklerin önemli bir etkiye
sahip olmasının yanında, sistematik olmayan, yani işletme içi yaratılan
risklerinde çok etkili olduğu söylenebilir. İşletme sahip, ortak veya
yöneticilerinin sermaye yapısı ile ilgili tercihleri, borçluluk oranları,
borçlanma vadeleri, borç ve alacak vade uyumu/uyumsuzluğu, nakit
yönetimi, iyi veya kötü yönetim gibi birçok işletme içi tercihlerin
neticesinde bir finansal başarı veya başarısızlık durumu ortaya çıkacaktır.
Muhtemel sistematik risklere karşı bir strateji geliştiremeyen, işletme içi
risklerin varlığını kabul edip etkin bir şekilde bu riskleri yönetmek
hususunda çaba göstermeyen işletmelerin karşılaşacağı en önemli
sorunlardan birisi de finansal sıkıntıya düşmek olacaktır.
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Finansal sıkıntı, üzerinde halen daha tartışmaların devam ettiği ve
finans yazınında önemli derecede yer alan bir konudur. İşletmelerin sahip
oldukları varlıkların önemli bir kısmının temininde borçla finansman
yöntemini tercih etmeleri ile beraber finansal sıkıntı ihtimalide ortaya
çıkmaktadır. Asimetrik bilgi maliyetleri, finansal sıkıntı, iflas maliyetleri
ve temsil maliyetleri gibi sermaye piyasalarının etkinlikleri üzerinde
olumsuz katkı yapan piyasa anomalileri bulunmaktadır (Jensen ve
Meckling, 1976: 312). Bu anomali veya aksaklıkların piyasa aktörleri
tarafından ölçülmesi ve takip edilmesi son derece önemlidir. Bu
aksaklıkların içerisinden finansal sıkıntı ihtimalinin belirlenmesinde farklı
ölçütlerden yararlanmak mümkündür. Özellikle işletmelerin vadesi gelmiş
olan borç ödemelerini yapamaması durumu finansal sıkıntının önemli
işaretlerinden birisidir. İşletmenin bu durumu bir yıl süre zarfında
yaşaması geçici bir nitelik taşısa bile, yükümlülüklerini iki yıl peş peşe
yerine getirememesi finansal sıkıntı ihtimaline işaret etmektedir (Gupta
vd., 2015: 3; Tinoco ve Wilson, 2013: 396). Bir başka açıdan bakıldığında,
işletmelerin karlılık oranları yüksek olsa bile yeterli düzeyde nakit girişi
sağlayamazlar ise finansal sıkıntı yaşayabilirler. Yine nakit çıkışına oranla
daha düşük düzeyde nakit girişi sağlayabilen işletmeler de bir süre sonra
finansal sıkıntıya gireceklerdir (Rafique, 2018: 45).
Acze düşme, temerrüt, tasfiye ya da iflas gibi kavramlar ile karıştırılan
finansal sıkıntı (Bilir, 2015: 10) ihtimalinin ölçülebilmesi için bu kavramın
doğru bir şekilde tanımlanması önem arzetmektedir (Platt ve Platt, 2006:
142). Bazı araştırmacılar tarafından finansal sıkıntı ve finansal başarısızlık
kavramları aynı doğrultuda kullanılmış olsa bile gerçek anlamda finansal
sıkıntının finansal başarısızlığın bir sonucu olduğu söylenebilir (Ağırman,
2018: 409). Temelde finansal başarısızlık, borca batıklık, acze düşme,
temerrüt, tasfiye veya iflas gibi birbirleriyle ilgili birçok kavramla ilişkisi
olan finansal sıkıntı kavramının herkesin kabul ettiği net bir tanımı yoktur.
Küresel kriz döneminde çok sayıda işletmenin karşılaştığı durum olan
finansal sıkıntı kısaca, firmaların nakit akışlarının mevcut
yükümlülüklerini karşılayamaması şeklinde tanımlanabilir. Finansal
sıkıntı süreci, işletmenin mevcut yükümlülüklerini karşılayamaması
sebebiyle kreditör, işletme ve hissedarlar arasındaki yeni bir finansal
yapılandırmayı da ifade etmektedir. Finansal sıkıntı ve iflas kavramları
aynı sürecin parçaları gibi görünse bile finansal sıkıntı borç
sözleşmelerinin ihlali veya faiz yükümlülüklerini karşılamada yaşanan
problemleri ifade ederken, iflas kavramı ise temerrüt çözümünün yasal
sürecini göstermektedir (Bilir, 2015: 11). Ayrıca finansal sıkıntı
kavramının, işletme aktiflerinin değerinin belirli bir düzeyin altına düştüğü
bir durumu da gösterdiği söylenebilir. Bu aşama, işletmenin zarar etmeye
başladığı ve yeterli nakit akışı yaratamadığı bir sonucu ortaya çıkarır
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(Rafique, 2018: 45). Finansal sıkıntı sürecinde olan işletme, nakdi
yükümlülüklerinin yanında gayri nakdi yükümlülüklerini de yerine
getirememektedir. Şayet firma finansal sıkıntı sürecindeki problemlerine
çözüm bulamıyor ise firmanın iflas aşamasına geçtiği söylenebilir
(Kordestani vd., 2011: 278).
İşletmelerdeki nakit akışlarının, işletmelerin mevcut yükümlülüklerini
yerine getirememesi durumunu anlatan finansal sıkıntı kavramı, aynı
zamanda iflasa kadar gidebilen bir sürecin habercisi niteliğindedir. Yani
işletmeleri birtakım olumsuzluklara götüren finansal sıkıntı sürecinin son
aşaması iflas sürecidir (Öztürk ve Yılmaz, 2019: 241). Ancak finansal
sıkıntı süreci her zaman iflasla sonuçlanmamaktadır. Finansal sıkıntı
sürecinde işletmelerin iflas, mahkeme süreci veya firmanın el değiştirmesi
şeklindeki piyasadan çekilme stratejilerinin haricinde varlık satışı, borç
yapılandırması ve dışarıdan yeni sermaye girişi şeklinde özel piyasa
çözümleri de uygulanabilmektedir (Senbet ve Wang, 2012: 10).
Küreselleşmenin ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ile birlikte finansal
piyasa ve finansal teknolojilerde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler,
beraberinde finansal sıkıntı yaşayan işletme sayısını da artırmıştır. Bu artış
ile birlikte işletmelerin yaşadığı finansal sıkıntı durumunun tahminine
yönelik araştırmalarda farklı şekillerde devam etmektedir. Çeşitli finansal,
istatistiksel ve ekonometrik analiz yöntemleriyle tespit edilen finansal
sıkıntı tahminlerinin güvenilir olduğu durumda (Ağırman, 2018: 405);
 Firma yöneticileri, bozulan finansal yapının düzeltilebilmesi için
daha çabuk tedbir alabilirler,
 Yatırım yapanlar, portföylerini oluştururken riski düşük, karlılığı
yüksek varlıkları tercih ederek yatırım stratejilerini revize edebilirler,
 Kredi veren kurum veya tedarikçiler, yükümlülüklerini yerine
getiremeyecek, yani ödeme güçlüğü yaşayabilecek firmaları daha kolay
belirleyebilirler,
 Yatırım, kalkınma ve istihdam gibi temel konularda planlamalar
yapan kamu kurumlarının da doğru tercih ve tasarruflarda bulunmaları
kolaylaşacaktır.
İşletmelerin sermaye maliyetlerini artıran, birlikte iş yaptığı tedarikçi
ve alacaklılarına olan ödeme koşullarını bozan finansal sıkıntı, işletme
faaliyetleri neticesinde gerçekleşen düşük veya negatif nakit akışları ile
firmaları iflas sürecine doğru itmektedir. Finansal sıkıntı, işletmelerin
yönetebileceği finansal tercihler ve operasyonel risklere bağlı olabileceği
gibi, piyasa koşulları gibi sistematik risklere bağlı da gerçekleşebilir.
Finansal sıkıntı ve riskleri öngöremeyen ve ortaya çıkan etkileri iyi
yönetemeyen firmalar bu sürecin sonunda iflas riski ile karşı karşıya
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kalabilmektedirler (Banks, 2005: 141). Finansal sıkıntının boyutuna göre
firmalar ya yeniden yapılandırılır ya da tasfiye edilir. Firmalar yeniden
yapılandırma süreci ile iflas yasalarına başvurmadan finansal durumlarını
iyileştirmeye çalışabilecekleri gibi iflas kanunları kapsamındaki finansal
haklarını da kullanabilirler. (Clark ve Ofek, 1994: 540).
Finansal sıkıntının ortaya çıkması, hem firmanın hem de firmayla
ilişkili menfaat gruplarının birtakım maliyetlerle karşılaşma ihtimalini
güçlendirmektedir. Finansal sıkıntının sebep olabileceği maliyetlerle
birlikte bu maliyetlerin büyüklüğü de literatürde tartışılan bir konu haline
gelmiştir (Coşkun ve Özcan, 2016: 1). Covid-19 sonrası özellikle kapanma
döneminde KOBİ’ler başta olmak üzere birçok uluslararası ve çok uluslu
şirketler, Covid-19 pandemisi nedeniyle finansal sorunlarla karşı karşıya
kaldıkları ve finansal sıkıntı yaşadıklarının düşünülmesi nedeniyle
araştırma konusu olarak seçilmiştir.
3. Yöntem
Araştırmanın amacı, Kars il merkezinde bulunan 25 adet KOBİ
sahibinin Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşamış oldukları finansal sıkıntı
hakkındaki görüşlerini Nitel Analiz Yöntemi ile incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda katılımcıların kendilerine özgü fikirlerini ifade
edebilmelerine olanak sağlayan görüşme formu ile sorular yönetilmiştir.
Katılımcıların sorulara vermiş oldukları cevaplar derlenerek araştırma
bulguları elde edilmiştir. Araştırma ile ilgili etik kurul kararı izni Kafkas
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanlığı’nın
22.05.2020 tarih ve 09 sayılı kararı ile alınmıştır. Covid-19 pandemisinin
yaygın etkilerinin daha doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla
KOBİ’lerle görüşmeler 2021 yılının yaz dönemi sonunda yapılmaya
başlanmış ve güz döneminde tamamlanmıştır.
Araştırma konusunun güncel olması nedeniyle araştırma deseni olarak
olgubilim kullanılmış ve katılımcılar amaçlı örneklem ile belirlenmiştir.
Olgubilim deseni bildiğimiz fakat hakkında derinlemesine ve ayrıntılı
bilgiye sahip olmadığımız olgulara yönelik kullanılan bir araştırma
desenidir. Covid-19 pandemisinin etkileri literatüre yakın geçmişte katılan
bir terim olması dolayısıyla yabancı olmadığımız bir konudur. Ancak
pandeminin etkileri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmamamız ve bu
etkileri yaşadıkça öğrenmemiz nedeniyle Nitel Veri Analizi deseni olarak
olgubilim kullanılmıştır.
Literatür incelendiğinde sadece Covid-19 değil aynı zamanda H1N1,
SARS, HIV/AIDS, Ebola vb. birçok salgın hastalığın ekonomi üzerinde
etkilerini inceleyen araştırmalar olduğu görülmüştür (MacKellar, 2007;
Gostin ve Friedman, 2015; Qiu vd., 2017). Covid-19 pandemisinin diğer
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salgın hastalıklara göre daha hızlı ve daha fazla ülkeye yayılması, vaka ve
ölüm sayılarının büyük olması dolayısıyla daha tehlike bir boyuta
ulaşmıştır. Salgının hala devam etmesi ve hastalığın öngörülemeyen
etkilerinin ortaya çıkması gelecek nesillere bilgi aktarmak açısından
pandemi hakkında daha fazla araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlı olup, KOBİ sahipleri ile yüz
yüze görüşmeler yapılmıştır.
Nitel araştırmalarda, araştırma örneklemi geçerlilik ve güvenirlik
beklentisini karşılaması açısından oldukça önemlidir. Nitel Veri Analizi
farklı bilgiye sahip oldukları düşünülen ve konunun derinlemesine
incelenmesine olanak veren katılımcıların belirlenmesi amaçlı örneklem
esasına dayanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 118). Bu nedenle
araştırma örneklemi Covid-19 pandemisinden finansal açıdan en çok
etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden oluşmaktadır. Tablo
1’de görüşmeye katılan KOBİ sahiplerine ait demografik veriler
özetlenmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
İşletmenin

İşletme Sahibinin

KOBİ
Sahibi
Kodu
(KS)

Faaliyet
Gösterdiği
Sektör

Faaliyet
Yıl

Yaşı

Cinsiyet
i

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

Gıda
Teknoloji
Emlak
Cafe ve R.
Hizmet
Tekstil
Perakende
Eğlence
Perakende
Cafe ve R.
Turizm
Gıda
Mobilya
Cafe ve R.
Eğitim
Hizmet
Mobilya
Perakende
Eğlence
Lojistik
Otomotiv
İnşaat
Otomotiv

5
12
5
11
3
13
5
3
6
5
2
3
25
15
3
4
27
8
2
12
10
15
5

42
35
33
37
25
55
29
30
33
28
40
35
50
55
39
30
53
38
32
45
44
50
40

Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
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Aylık
Gelir
(TL)

Meden
i
Durum

5.000
8.000
10.000
10.000
5.000
5.000
15.000
10.000
8.000
7.000
25.000
10.000
15.000
25.000
20.000
7.000
30.000
9.000
8.000
40.000
30.000
50.000
20.000

Evli
Evli
Bekâr
Evli
Evli
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Bekâr
Evli
Evli
Evli
Evli
Evli
Bekâr
Evli
Evli
Bekâr
Evli
Evli
Evli
Bekar

Bakmakla
Yükümlü
Olduğunu
Kişi
Sayısı
3
5
3
4
2
4
3
2
2
3
4
4
4
5
3
4
3
3
5
4
5
4
3

24
25

Eğitim
Sağlık

4
3

35
30

Erkek
Kadın

10.000
10.000

Evli
Evli

4
3

Cafe ve R. (Cafe ve Restaurant)

*Tablo 1’in devamı

Tablo 1’de araştırmaya konu olan işletmelerin faaliyet gösterdiği
sektör, faaliyet yılı, KOBİ sahiplerinin yaşı, cinsiyeti, aylık geliri, medeni
durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı hakkında bilgiler
verilmiştir.
Olgu, yaşadığımız olayların, deneyimlerin, algıların, yönelimlerin,
kavramların ve durumların bir bütün olarak ele alınmasıdır (Yıldırım ve
Şimşek, 2016: 69). Olgu bilim deseni ile araştırılmak istenilen Covid-19
pandemisinin sebep olduğu finansal sıkıntı, 25 adet KOBİ sahibinin vermiş
oldukları cevaplarda elde edilen bulgular ile sınırlıdır. Söz konusu sınır
dikkate alınarak araştırmanın birincil kaynaklardan elde edilen bilgiler ile
literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. Katılımcılara 6 adet demografik
ve 8 adet açık uçlu olmak üzere toplamda 14 adet soru yöneltilmiştir.
Sorular yazarlar tarafından literatür incelenerek oluşturulmuştur (Hossain
vd., 2022; Murat ve Erdoğan, 2021; Eskin, 2021; Zutshi vd., 2021; Kaygın
ve Kaya, 2020; Taha ve Doğaner,2020; Kaygın ve İkinci, 2019). Tablo
2’de katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorular sunulmuştur.
Tablo 2. Açık Uçlu Görüşme Soruları
Görüşme Soruları
Finansal sıkıntı kavramının tanımı yapar mısınız?
Hayatınız boyunca finansal sıkıntı yaşadınız mı? Cevaplarının evet veya hayır olması
durumda gerekli açıklamaları yapar mısınız? Finansal sıkıntı yaşayan katılımcıların
yaşamış oldukları finansal sorunlar karşı almış oldukları önlemler nelerdir?
İşletmenin kuruluş aşamasında sermayenizi nasıl temin ettiniz?
Belirli dönemlerde yapmış olduğunuz bütçe planlaması hakkında bilgi veriri misiniz?
Covid-19 pandemisini finansal kâbus olarak adlandırabilir misiniz?
Covid-19 pandemisi nedeniyle en çok etkilenen işletmeler sizce hangileridir?
Covid-19 pandemisi ile finansal açıdan ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldınız?
Covid-19 pandemisi ile işlerinizde durma veya azalma yaşadığınızda ihtiyaçlarınızı
nasıl temin ettiniz?

Araştırmada Tablo 2’de yer alan KOBİ sahiplerine yöneltilen
sorulardan elde edilen verilere kavramsal kodlama, tematik kodlama ve
kategorik kodlama yapılarak cevapların benzerlikleri ve farklılıkları
belirlenerek veriler arasındaki ilişkiler tespit edilmeye çalışılmıştır.
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4. Bulgular
Nitel araştırmalarda bulgular araştırmacı tarafından yorumlanmadan
temaların kodlanması, düzenlenmesi ve tanımlanmasının ardından ayrıntılı
bir şekilde sunulmalıdır. Araştırmacının elde ettiği verileri
değerlendirmesi, bilgi ve birikimlerinden faydalanarak görüşleri belirtmesi
oldukça önemlidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 251). Görüşme yapılan 25
katılımcıya sorulan 8 adet açık uçlu soru her bir katılımcı için ayrı ayrı ele
alınarak incelenmiş ve Nitel Analize tabi tutulmuştur. Katılımcıların
vermiş oldukları cevaplardan elde edilen verilere kavramsal, tematik ve
kategorik kodlar uygulanmıştır. Kodlama ile veri setine ait farklılıklar ve
benzerlikler tespit edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler
kodlanırken, benzer cevaplar arasında KOBİ sahiplerinin vurguladıkları
bazı söylemler doğrudan alıntılanmıştır.
Yapılan görüşmede KOBİ sahiplerine finansal sıkıntı kavramını
tanımlamaları istenmiş ve yapmış oldukları tanımlara yönelik kodlamalar
Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. KOBİ Sahiplerinin Finansal Sıkıntı Kavramının Tanımlamaları
Finansal Sıkıntı
Nakit akışının yavaşlaması veya
durması
Borç ve yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi veya ödemeler
dengesinin bozulması
Gelirin giderleri karşılayamaması
Satışların azalması veya olmaması
Gelirin düzenli olmaması ve aşırı
borçlanma
Temel ihtiyaçları karşılayamama
İflas öncesi durum
Kriz ve salgın gibi öngörülemeyen
dönemlerde yaşanan finansal sorunlar
Toplam

Katılımcılar ( KS )

N

%

9, 20, 24

3

12

2, 5, 19, 21, 25

5

20

4, 10, 13, 18
3, 12, 17

4
3

16
12

6, 11, 16, 23

4

16

1, 15
7, 14

2
2

8
8

8, 22

2

8

25

100

Aşağıda görüşmeye katılan katılımcılara ait finansal sıkıntının tanımı
ile ilgili soruya vermiş oldukları örnek ifadelere ver verilmiştir.
KS 3: “Covid-19 nedeni ile satışlarımız yarı yarıya düşmüş olup,
maliyetler ise artmıştır. Bu durum hem işletmemiz hem de çalışanlarımızın
finansal açıdan zorlanmalarına neden olmuştur.”
KS 6: “Kişilerin veya işletmelerin gelirlerinin düzenli olmaması ve
giderlerini karşılamak için aşırı borçlanma nedeniyle yaşanılan ekonomik
sorunlar.”
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KS 9: “Nakit akışının yavaşlaması veya durması nedeniyle işletmelerin
mevcut sorumluluklarını karşılamaması durumunu ifade eder.”
KS 22: “Kriz ve salgın hastalık dönemlerinde yaşanan ekonomik
durgunluk.”
KOBİ sahiplerine yaşamlarının herhangi bir döneminde finansal sıkıntı
yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş ve cevaplarının evet veya hayır olması
durumda gerekli açıklamaları yapmaları istenmiştir. KOBİ sahiplerinin
vermiş oldukları cevaplara ait kodlamalar Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Katılımcıların Finansal Sıkıntı Durumları
Finansal Sıkıntı Yaşayan
Katılımcılar (KS)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25
Toplam

N

%

Finansal Sıkıntı
Yaşamayan
Katılımcılar (KS)

N

%

24

96

13

1

4

24

96

1

4

KOBİ sahiplerine finansal sıkıntı yaşamamalarının nedenleri
derinlemesine görüşülmüş ve vermiş oldukları cevaplar kodlanarak elde
edilen bilgiler, Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Finansal Sıkıntı Yaşamama Durumu
Finansal Sıkıntı Yaşamama
Nedenleri
İhtiyatlı olmak
Toplam

Katılımcılar (AUK )
13

N

%

1
1

4
4

Katılımcıların finansal sıkıntı yaşamadıklarını belirttikleri örnek
ifadeler aşağıda gösterilmiştir.
KS 13: “Şimdiye kadar finansal sıkıntı yaşamadım. Gelecekte ortaya
çıkabilecek finansal sorunlara karşı her zaman belli oranda nakdi farklı
bir kasada birikecek şekilde ayırırım. İleride ortaya çıkabilecek durumlara
kaşı finansal destek olarak kullanabileceğim ilk kaynağı oluştururum bu
şekilde.”
KOBİ sahiplerine yaşamları boyunca en az bir kere finansal sıkıntı
yaşayan katılımcılar ile derinlemesine görüşülmüş ve vermiş oldukları
cevaplar kodlanarak elde edilen bilgiler Tablo 6’da özetlenmiştir.

28

Tablo 6. Finansal Sıkıntı Yaşama Durumu
Finansal Sıkıntı Yaşama Nedenleri
Piyasa durgunluğu nedeni ile satışların
düşük olması
Sermaye artırımı ve plansız büyüme
Giderlerin aşırı olması
Ekonomik kriz dönemi
Covid-19 dönemi
Toplam

Katılımcılar (KS)

N

%

6, 7, 11, 17, 19, 20, 21

7

28

1, 3, 5, 8, 9, 18
12, 16, 23, 25
14, 22
2, 4, 10, 15, 24

6
4
2
5
24

24
16
8
20
96

Katılımcıların finansal sıkıntı yaşama nedenlerini açıkladıkları örnek
ifadeler aşağıda sunulmuştur.
KS 8: “Büyümek amacıyla sermaye artırımı yapmış olduğum dönemde
plansız hareket ettiğim için finansal sıkıntı yaşadım.”
KS 12: “Kuruluş aşamasında bu güne kadar zaman zaman giderlerimin
gelirlerimden fazla olduğu durumlarda finansal sıkıntı yaşadığım
dönemler olmuştur.”
KS 14: “İşletmem kendime ait değildi ve yıllık kira bedeli yüksekti.
Bulunduğum sektör talepli tarafından cazibesini kaybetmek üzereydi bu
nedenle sektör değişikliği yapmak istedim ve bu süreçte finansal sıkıntı
yaşadım.”
KS 24: “En büyük sıkıntıyı Covid-19 önlemleri kapsamında işletmemim
geçici olarak kapatılma kararı alındığında yaşadım. Ailemin ve kendimin
genel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldim. Faturalarımı
ödeyemedim ve benim için en zor olanı da çalışanların maaşlarını
ödeyemeyecek kadar zor durumda olmamdı.”
Görüşmeye katılan KOBİ sahiplerinin finansal sıkıntı yaşadıkları
dönemde almış oldukları önlemlere ilişkin kodlamalara Tablo 7’de yer
verilmiştir.
Tablo 7. KOBİ Sahiplerinin Almış Oldukları Finansal Sıkıntı Önlemleri
Finansal Sıkıntı Önlemleri
Giderleri kısıtlamak
Tasarruf ve yatırım birikimlerini
kullanmak
Devlet desteklerinden yararlanmak
Küçülme
İhtiyaçların ertelemek
Banka kredisi kullanmak
Aile, akraba ve arkadaşlardan borç almak
Sektör değişikliği yapmak
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Katılımcılar (KS)
1, 15, 16
3, 13, 22

N
3
3

%
12
12

5
6, 18, 23
10, 17
2, 4, 7, 24, 25
9
11,14,20

1
3
2
5
1
3

4
12
8
20
4
12

Personel çıkartmak
Ek gelir sağlayıcı işler yapmak
Toplam
*Tablo 7’nin devamı

8
12, 19, 21

1
3
25

4
12
100

KOBİ sahiplerinin finansal sıkıntı yaşadıkları dönemde almış oldukları
önlemlere yönelik bazı görüşlere yer verilmiştir.
KS 1: “Gereksiz harcamalardan kaçınarak bireysel kısıtlama yaptım.”
KS 11: “2000 yılında hayvancılık sektöründe et besiciliği yapıyorduk.
Mevcut piyasa şartlarında besi maliyetlerinin et fiyatlarının çok üstünde
seyretmesi finansal çıkmaza girmemize sebep oldu. İşin sürdürülebilirliği
mümkün değildi. Besi işinde daha fazla kalmamız ekonomik
sıkıntılarımızın büyümesine sebep olacağından bir an önce bu işi bitirip
zararın daha fazla olmasını engelledik.”
KS 18: “Plansız ani büyümeden kaynaklı finansal sıkıntı yaşadım buna
çözüm olarak kontrollü küçülmeye gittim.”
KS 22: “Yaşamım boyunca elde ettiğim birikimleri kullanarak.”
Görüşmeye katılan KOBİ sahiplerine işletmelerinin kuruluş
aşamasında sermayeyi nasıl temin ettikleri sorulmuş ve verilen cevaplar
Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. İşletmelerin Kuruluş Aşamasında Sermaye Temini
Sermaye Temini
Menkul ve gayrimenkul satışı
Kredi
Destek (teşvik)
Aile, akraba ve arkadaşlardan borç
alarak
Toplam

Katılımcılar (KS)
1, 3, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 23,
24
2, 4, 6, 7, 14, 16, 17, 20, 21, 25
5

N

%

10

40

10
1

40
4

9, 12, 13, 22

4

16

25

100

KOBİ sahiplerinin kuruluş aşamasında sermayeyi nasıl temin ettikleri
yönelik direkt ifadeler aşağıda sunulmuştur.
KS 1: “Eşimin altınlarını ve babadan kalma evimi satarak.”
KS 2: “Birkaç bankadan aldığım uzun vadeli banka kredileri ile
işletmemi kurdum.”
KS 5: “KOSGEB’in kadınlara yönelik girişimcilik desteğinden
yararlandım.”
KS 12: “Ailemden destek alarak.”
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KOBİ sahiplerinden belirli dönemlerde yapmış olduğunuz bütçe
planlaması hakkında bilgi vermeleri istenmiş ve verilen cevaplar Tablo
9’da sunulmuştur.
Tablo 9. KOBİ’lerin Belirli Dönemlerde Yaptıkları Bütçe Planlaması
Bütçe Planlaması
Nakit yönetimi yapmak için
Gelir gider dengesini korumak için
Karlılığı belirlemek için
Borç ve alacak yönetimi yapmak için
Yatırım yapmak için
Bütçe planlaması yapmam
Toplam

Katılımcılar (KS)
1, 4, 10
9, 13, 14, 15, 23
3, 5, 11, 20
8, 17, 25
6, 7, 12
2, 16, 18, 19, 21, 22, 24

N
3
5
4
3
3
7
25

%
12
20
16
12
12
28
100

KOBİ sahiplerinin belirli dönemlerde yapmış olduğunuz bütçe
planlamasına yönelik direkt ifadeler aşağıda gösterilmiştir.
KS 1: “Bütçe planlamasını her ay yapmak zorundayım. Personel gideri,
işletme gideri, SGK gideri, vergi vs. aylık ödenmesi gereken giderler.”
KS 7: “Basit bir harcama formülüm var. Elde ettiğim ekonomik gelir
toplamından her ay %20 nakit birikimi yapıp geri kalan kısmıyla ev, araba,
mutfak ve kişisel harcamaları yapıyorum. Kalan tutar bunlara yetmezse
ötelenebilecek harcamalarımızı öteliyorum.”
KS 19: “İşletmeden elde ettiğim gelirler ve giderler aylık olarak
farklılık gösterdiği için bütçe planlaması yapmıyorum.”
KS 25: “Bütçe planlamamda öncelikli olarak her ay ne kadar
kazanıyorsam ona göre bir harcama belirlemeye çalışırım. Eğer işler
istediğim gibi gitmezse harcamalarımı kısmaya çalışırım. Böylece
borçlarımı ve alacaklarımı kontrol altında tutmaya çalışırım.”
KOBİ sahiplerine Covid-19 sürecini işletmeler için finansal kâbus
olarak adlandırabilir misiniz? Diye sorulmuş ve verilen cevaplar Tablo
10’da özetlenmiştir.
Tablo 10. Covid-19 Pandemisinin Finansal Kâbus Olarak Adlandırılması
Kâbus
Evet

Katılımcılar (KS)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25
11,16, 23, 24
12, 13

Hayır
Kısmen
Toplam
*Tablo 10’nun devamı
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N

%

19

76

4
2
25

16
8
100

KOBİ sahiplerinin Covid-19 pandemisinin finansal kâbus olarak
adlandırılıp ya da adlandırılamamasına yönelik direkt ifadeler aşağıda
gösterilmiştir.
KS 4: “Evet Covid-19 pandemisini finansal kâbus olarak
adlandırabilirim. İşletmelerin kapanması, üretimin durma noktasına
gelmesi, fırsatçıların ederinden fazlasına satış yapması vb. nedenlerden
dolayı tam bir kâbus yaşadık ve hala yaşıyoruz.”
KS 13: “Kısmen bazı işletmeler için bu süreç tam bir kâbus olurken
bazı işletmeler için ise muhteşem bir fırsat olmuştur. Krizler zaten böyledir
bazıları için son bazıları için de yeni bir başlangıçtır.”
KS 16: “Adlandıramam. Finansal sorun yaşama sürecini sadece
Covid-19 dönemi olarak adlandırmak doğru olmaz. Gelişmekte olan
ekonomilerin birçok farklı sebep nedeniyle kısa süreli finansal
dalgalanmalara girmesi kaçınılmaz bir durumdur.”
KS 24: “Hayır Covid-19 öncesinde birçok kişi ve işletmenin zaten
finansal açıdan sorunları hep vardı. Bunu Covid-19 sürecine bağlamak
doğru değil. Örneğin altın, petrol, döviz, hammadde fiyatlarının yüksek
olması, asgari ücretle geçinmenin neredeyse imkânsız olması ve işsizlik
gibi nedenlerle zaten finansal kâbus hep yaşanıyordu.”
KS 25: “Kısmen belirli alanlarda hizmet veren firmalar adına evet
başka alanlarda hizmet veren firmalar adına hayır diyebilirim. Bu dönemi
fırsata çeviren firmalarda var. Hatta bu dönemde büyüyen firmalarında
olduğunu söyleyebilirim ”
Katılımcılara Covid-19 nedeniyle en çok etkilenen işletmeler sorulmuş
ve elde edilen cevaplara ait kodlamalar Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Covid-19 Pandemisinden Etkilenen İşletmeler
Etkilenen İşletmeler
Cafe, lokanta, restaurant
Sinema, internet cafe, hamam, spor salonu,
yüzme havuzu
Kuaför, berber
Otel
Toplu taşıma
Oyun salonu, kahvehane
Emlak, otomotiv, mobilya
Büfe, aktar, kasap, manav, market hariç tüm
işletmeler
Toplam
*Tablo 11’in devamı
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Katılımcılar (KS)
1, 4, 7, 8, 10

N
5

%
20

2, 3, 6, 11,16,

5

20

5, 9, 14
7, 8, 19, 21
13, 15
17, 20, 22
23

3
4
2
3
1

12
16
8
12
4

12, 18, 24, 25

4

16

25

100

KOBİ sahiplerine Covid-19 nedeniyle en çok etkilenen işletmeler
sorulmuş ve elde edilen cevaplara ait katılımcı ifadeleri aşağıda
gösterilmiştir.
KS 5: “Kuaför ve berberler.”
KS 17: “Oyun salonları ve kahvehaneler bu süreçten en çok etkilenen
işletmelerdir.”
KS 11: “Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle hizmet işletmeleri daha
çok etkilendi. Örneğin güzellik salonları, turizm sektörü, toplu taşıma
hizmetleri veren firmalar.”
KS 24: “Gıda harici bütün sektörlerin etkilendiğini düşünüyorum.”
Katılımcılara Covid- 19 pandemisi ile finansal açıdan ne gibi
sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkları sorulmuş ve verilen cevaplara ait
kodlamalar Tablo 12’de özetlenmiştir.
Tablo 12. Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Yaşanılan Finansal Sıkıntılar
Finansal Sıkıntı

Katılımcılar (KS)

N

%

Borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek
Alacakları tahsil edememek
İşçi ücretleri, SGK ve kira gibi giderleri
ödemekte zorlanmak
Nakit akışının azalması veya durması
Toplam

2, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 22
9, 20

8
2

32
8

1, 5, 12, 18, 23, 24, 25

7

28

3, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 21

8
25

32
100

KOBİ sahiplerinin Covid-19 pandemisi ile finansal açıdan yaşadıkları
sıkıntılara ait direkt ifadeler aşağıda sunulmuştur.
KS 2: “Kredilerimi ödeyemedim”
KS 5: “Üretimin azalmasından dolayı var olan işçilerin giderlerinin
karşılanması konusunda bir takım sıkıntılar yaşandı. İşletmenin sabit
giderleri vardı. SGK giderleri, vergiler, faturalar vs. İşletme kapandı fakat
sabit giderlerin karşılanması gerekiyordu.”
KS 7: “İşletmemin süre belirtmeksizin kapatılması, hiçbir gelirim
olmamasına rağmen giderleri karşılamak zorunda olmam, sabit
ödemelerimi yapamamam, uzun bir süreç sonunda oluşturduğum çalışan
ekibimin bir daha toparlayamayacağım şekilde dağılması, şahsi
harcamalarım ile ilgili içine düştüğüm çıkmaz ve belki de en önemlisi
geleceğe dair yapmış olduğum planlarımın bozulması.”
KS 8: “Turizm faaliyetleri ile yüksek ivme kazabilen bir işletmeye
sahibim. Turizm faaliyetlerinin durması ile birlikte ve alınan covid-19
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tedbirleri ile işletmeyi kapattım ve nakit akışının durması sonucunda
finansal sıkıntı yaşadım.”
KS 20: “Müşterilerimizin firmamıza olan borçlarını ödeyememesi yani
alacakların tahsil edilememesi.”
Katılımcılara Covid-19 pandemisi nedeni ile faaliyetlerinin dolayısıyla
gelirinin durma veya azalma yaşandığı dönemde ihtiyaçlarını nasıl temin
ettikleri sorulmuş ve cevaplar kodlanarak Tablo 13’de özetlenmiştir.
Tablo 13. Covid-19 Pandemisi Döneminde İhtiyaçların Temini
Finansal Sıkıntı
Kredi kartı
Aile, akraba ve arkadaşlardan borç alarak
Banka kredisi
Menkul ve gayrimenkul satışı
Birikimleri kullanarak
Ek gelir sağlamak için farklı işler yapmak
Toplam

Katılımcılar (KS)
1, 10, 21, 25
4, 20
2, 7, 5, 9, 17, 18, 22, 23, 24
3, 6, 8
13, 14, 15, 16, 19
11, 12

N
4
2
9
3
5
2
25

%
16
8
36
12
20
8
100

KOBİ sahiplerinin Covid-19 pandemisi yaşandığı dönemde
ihtiyaçlarını nasıl temin ettikleri hakkında bazı ifadeleri şunlardır:
KS 3: “Arabamı satmak zorunda kaldım.”
KS 5: “Kısa çalışma ödeneği ve düşük faizli kredi kullanarak.”
KS 10: “Covid-19 ile işletmeyi kapattığımız için aslında bir azalma
olmadan durma noktasına geldik. İşletmenin giderleri ve ihtiyaçlarımı
kredi kartı ile karşıladım.”
KS 13: “Bu hastalıkla üretimin azalması giderlerin sabit kalıp
gelirlerinde azalması sonucunda ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi için
yedek olarak ayırdığımız nakdi kullandık.”
5. Sonuç
Covid-19 pandemisi hala devam ettiğinden dolayı hastalığın ekonomi
üzerindeki etkisinin tam olarak tespit edilmesi mümkün değildir. Bu
nedende farklı alanlarda birçok araştırmacı Covid-19’un ekonomi
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla araştırmalar yapmaktadır. Bu
bağlamda araştırmada, Kars ilinde faaliyet gösteren ve farklı demografik
özelliklerdeki 25 adet KOBİ sahibinin Covid-19 pandemisi nedeniyle
yaşamış oldukları finansal sıkıntı hakkındaki görüşleri Nitel Veri Analizi
ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan nitel araştırma bulguları sorulara
göre kategorize edilmiş ve veriler katılımcıların görüşleri doğrultusunda
elde edilmiştir.
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Finansal sıkıntı kavramını KOBİ sahiplerinin; %12’si nakit akışının
yavaşlaması veya durması, %20’si borç ve yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi veya ödemeler dengesinin bozulması, %16’sı gelirin
giderleri karşılayamaması, %12’si satışların azalması veya olmaması,
%16’sı gelirin düzenli olmaması ve aşırı borçlanma, %8’i temel ihtiyaçları
karşılayamama, %8’i iflas öncesi durum, %8’i kriz ve salgın gibi
öngörülemeyen dönemlerde yaşanan finansal sorunlar olarak
tanımlamışlardır.
Katılımcıların; %96’sı faaliyet döngüsü içerisinde finansal sıkıntı
yaşadıklarını, %4’ü ise finansal sıkıntı yaşamadıklarını ifade etmişlerdir.
KOBİ sahiplerinin; %28’i piyasa durgunluğu nedeni ile satışların düşük
olması, %24’ü sermaye artırımı ve plansız büyüme, %16’sı giderlerin aşırı
olması, %8’i ekonomik kriz dönemi ve %20’si ise Covid-19 dönemi
nedeniyle finansal sıkıntı yaşamışlardır.
Görüşmeye katılan KOBİ sahipleri finansal sıkıntı yaşadıkları dönemde
almış oldukları önlemleri; %12’si giderleri kısıtlamak, %12’si tasarruf ve
yatırım birikimlerini kullanmak, %4’ü devlet desteklerinden yararlanmak,
%12’si küçülmek, %8’i ihtiyaçların ertelenmek, %20’si banka kredisi
kullanmak, %4’ü aile, akraba ve arkadaşlardan borç almak, %12’si sektör
değişikliği yapmak, %4’ü personel çıkartmak, %12’si ek gelir sağlayıcı
işler yapmak şeklinde sıralamışlardır.
KOBİ sahipleri, işletmelerinin kuruluş aşamasındaki sermayelerinin
%40’ını menkul ve gayrimenkul satışı, %40’ını kredi, %4’ünü teşvik,
%16’sını aile, akraba ve arkadaşlardan borç alarak sağlamışlardır.
Katılımcıların %12’si nakit yönetimi yapmak, %20’si gelir gider
dengesini korumak, %16’sı karlılığı belirlemek, %12’si borç ve alacak
yönetimi yapmak ve %12’si ise yatırım yapmak için bütçe planlaması
yaptıklarını, %28’i ise bütçe planlaması yapmadıklarını ifade etmişlerdir.
KOBİ sahiplerin %76’sı Covid-19 pandemi sürecini finansal kâbus
olarak adlandırırken, %16’sı adlandıramadığını, %8’i ise kısmen
adlandırabildiğini belirtmişlerdir.
Covid-19 pandemisinden etkilenen işletmeler sorusuna katılımcıların;
%20’si cafe, lokanta ve restaurant, %20’si sinema, internet cafe, hamam,
spor salonu ve yüzme havuzu, %12’si kuaför ve berber, %16’sı otel, %8’i
toplu taşıma, %12’si oyun salonu ve kahvehane, %4’ü emlak, otomotiv ve
mobilya, %16’sı ise büfe, aktar, kasap, manav ve market hariç tüm
işletmeler şeklinde cevap vermişlerdir.
Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanılan finansal sıkıntıların; %32’si
borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek, %8’i alacakları tahsil
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edememek, %28’i işçi ücretleri, SGK ve kira gibi giderleri ödemekte
zorlanmak, %32’si nakit akışının azalması veya durması olarak tespit
edilmiştir.
Covid-19 pandemisi döneminde KOBİ sahiplerinin; %16’sı kredi kartı,
%8’i aile, akraba ve arkadaşlardan borç alarak, %36’sı banka kredisi
kullanarak, %12’si menkul ve gayrimenkul satışı, %20’si birikimleri
kullanarak ve %8’i ek gelir sağlamak için farklı işler yaparak ihtiyaçlarını
temin etmişlerdir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde;
Covid-19 pandemisi KOBİ’leri finansal açıdan sıkıntılı bir sürece
götürmüş ve görüşmeye katılan birçok KOBİ sahibi pandemi döneminde
yaşamış oldukları sancılı süreci kendileri için finansal kâbus olarak
adlandırmışlardır. Yaşanan bu sürecin getirdiği belirsizlikler ve bu
belirsizliklerin yaşattığı korkular, KOBİ sahipleri tarafından sürecin
finansal kâbus olarak nitelendirmesine gerekçe olduğu düşünülmektedir.
Kişilerin yaşanmışlıkları, bilgi ve tecrübelerinde farkındalık
oluşturmalarında etkili olduğu düşünülmektedir. Pandeminin etkilerinin
sadece finansal açıdan değil birçok farklı açıdan nitel olarak
değerlendirilmesi bilginin birincil kaynaklardan elde edilmesi nedeniyle
oldukça önemlidir. Nitel araştırmalar; bireylerin yaşadıkları olaylar
sonucunda elde edindikleri bilgileri ve tecrübeleri başta araştırmacılar
olmak üzere diğer bilgi kullanıcılarına aktarımı hususu, özellikle araştırma
sorularının çözümlenmesinde kilit rol oynamaktadır.
Covid-19’un insan ve insan yaşamına etkisi sadece tıp ve ekonomi
alanında değil aynı zamanda sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarda
araştırmacıların ilgi odağı olan bir konudur. Bu nedenle araştırma
örneklemi olarak Covid-19’un, bilhassa ilk dönemlerinde, finansal
sıkıntının en çok hissedildiği KOBİ’ler amaçlı tesadüfî örnekleme yoluyla
belirlenmiştir. Böylece Covid-19 döneminde KOBİ sahiplerinin yaşamış
oldukları finansal sıkıntı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları
katılımcı sayısı, katılımcılara yöneltilen sorular ve katılımcıların vermiş
oldukları cevaplarla sınırlıdır. Araştırma sonuçlarının genelleştirilebilmesi
için finansal sıkıntı üzerine farklı sorular ve örneklemler ile nitel
araştırmalar ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmanın
gelecekte yapılması planlanan araştırmalar için referans olacağı
düşünülmektedir.
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1.Giriş
Neoklasik (ana akım) iktisat kuramında birey; daima maksimum fayda
peşinde koşan ve rasyonel davranan bir aktör olarak tanımlanır. Ancak son
dönemde iktisat biliminin psikoloji, sosyoloji gibi diğer disiplinlerle
etkileşimiyle birlikte, yapılan çalışmalarda bireylerin çoğu kez
rasyonaliten şaştığı öne sürülmüştür. İktisat ve psikoloji biliminin
ilişkisinin ilk etkileri daha eski dönemlerde incelense de, 2002 yılında
Daniel Kahneman’ın Amos Tversky ile birlikte yaptıkları çalışma,
ekonomik tahlillerde uygulanacak psikolojik araştırma ve laboratuvar
deneyleri için geliştirdikleri bilimsel yöntemler nedeniyle Nobel Ekonomi
ödülüne layık görülmüştür ve bu başarı davranışsal iktisadın dünya
genelinde popülerleşmesine katkı sağlamıştır. 2017 yılında ise yine aynı
şekilde Nobel Ekonomi Ödülü’nün davranışsal iktisat alanındaki
çalışmaları nedeniyle ABD’li ekonomist Richard Thaler’a verilmesi,
akademik camianın davranışsal iktisat alanı üzerine ilgisini
yoğunlaştırmıştır.
Davranışsal iktisadın dünyada ve ülkemizde iktisat literatüründe artan
önemi nedeniyle bu çalışmada Türkiye’nin ekonomik sorunlarından biri
olan tasarruf olgusu, bireylerin tasarruf kararlarını alırken psikolojileri ve
çeşitli zihinsel yanılmalarının etkisiyle hareket etmeleri hususu ile birlikte
incelenmeye çalışılacaktır. Bu amaç ile çalışmada psikoloji ve tasarruf
arasındaki ilişkiyi inceleyen literatür genel bir çerçevede sunulacak,
çalışma için yapılan anket uygulamasına ve bulgulara değinilecek ve son
olarak elde edilen verilerden oluşturulan model üzerinde durulacaktır.

Bu çalışma Prof. Dr. Gökhan KARABULUT danışmanlığında hazırlanan “Bireylerin
Tasarruf Kararlarını Etkileyen Faktörlere Davranışsal Bir Yaklaşım” başlıklı doktora
tezinden yararlanılarak türetilmiştir. (İstanbul Üniversitesi, S.B.E., İktisat Doktora
Programı.)
1
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2.Literatür
2.1. Davranışsal İktisadın Tarihsel Gelişim Süreci
İktisat bilimi insanların ekonomik tercihleri ile ilgilenirken, psikoloji
bilimi insan davranışları ile ilgilenmektedir ve her iki bilimin temelinde de
insan vardır. Ekonominin temel aktörü insan olduğuna göre, insanların
davranış ve beklentileri iktisat bilimi açısından önemlidir (Çalık ve Düzü,
2009: 2). Ayrıca insan davranışları ve karar alma süreçleri sadece psikoloji
biliminin çalışma alanı gibi görünse de bireylerin hormonları ve sosyal
çevre ile ilişkileri, psikoloji biliminin farklı disiplinlerle iletişim halinde
olmasını sağlamıştır ( Çakar ve Neyse, 2015: 18).
İktisat ve psikolojinin yakınlaşması ile ortaya çıkan davranışsal
iktisadın, iktisat bilimi içinde bir alan olarak ortaya çıkması yakın geçmişe
dayanmasına rağmen klasik iktisat yazınını incelediğimizde aslında Adam
Smith’e kadar geriye gidilebilmektedir. Adam Smith “Ahlaki Duygular
Kuramı” ve “Ulusların Zenginliği” eserinde insan psikolojisine
değinmiştir. Ahlaki Duygular Kuramı’nda insanların hem kendi hem de
başkalarının acı ve sevinçlerini paylaşma eğiliminde ve insanın sosyal bir
varlık olduğu üzerinde durmuştur. Bu durumu ekonomik faaliyetlerin
açıklamasında kullanarak kişilerin acıdan çok sevince sempati duyma
eğiliminde olduğundan dolayı, bireylerin zenginliklerini sergileyip,
yoksulluklarını saklamaya çalıştıklarını açıklamıştır. Smith, Ulusların
Zenginliği kitabında ise insanın sadece kişisel çıkar dürtüsü ile hareket
etmediğini, aynı zamanda istediklerini diğer insanlar ile etkileşim içine
girerek elde eden bir varlık olduğunu söylemiştir. Klasik iktisadın kendi
çıkarı için hareket eden insan modeli, Jeremy Bentham’ın 1789 yılında
yayımlanan “Ahlak ve Yasama İlkelerine Giriş” kitabındaki faydacılık
felsefesi ile tamamlanır. Faydacılık felsefesinin kökenleri psikolojik
hedonizme dayanır ve psikolojik hedonizm (hazcılık) iktisat teorisinin
çıkarı peşinde koşan insan tanımının da altyapısını belirler (Ruben ve
Dumludağ, 2015: 4-6). Bentham kitabında insanı haz arayan ve elemden
kaçan bir varlık olarak tanımlamış ve ahlaki eylemlerinin amacının
bireysel refah olduğunu açıklamıştır.
19.yy boyunca iktisatçılar psikolojik faktörleri ele almaya devam etmiş
ancak 20.yy ile birlikte matematiğin iktisat bilimine hakim olmasıyla
psikoloji etkisini yitirmeye başlamıştır. Neoklasik iktisadın temel kavramı
homo-economicus rasyoneldir ve her zaman rasyonel seçimler yapar
(Çalık ve Düzü, 2009: 2-3).
20. yüzyılın erken dönemlerinde Irving Fisher ve Vilfredo Pareto
ekonomik seçimlerde insan duygu ve düşüncelerinin nasıl etkisi altında
kaldığına dair oldukça fazla spekülasyonlar yapmışlardır (Camerer ve
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Loewenstein, 2004: 6). Keynes ise piyasa aksaklıklarının ortaya çıkmasını
tüketicilerin psikolojik eğilimlerine değinerek açıklamaya çalışmıştır.
Erken dönem davranışsal iktisat alanının ilk öncülerinden biri George
Katona’dır. 1951 yayımlanan “Psikolojik Ekonomi” kitabı iktisatçıları
ekonomik olayları psikoloji bilimi ile birlikte analiz etmeye çağıran kitap
olarak anılmıştır. İlerleyen dönemde ise bir diğer erken dönem davranışsal
iktisatçılardan olan Herbert Simon Neoklasik iktisadın rasyonel insan
varsayımı eleştirileri ve karar alma süreçleri ile çalışmalar yapmıştır. 1947
yılında kuruluşların gerçekte nasıl davrandığı sorusunun cevabını arayan
Simon “Yönetsel Davranış” adında kitabını yayımlamıştır (Hattwick,
1989: 141-142). 1955 yılında yayımladığı “A Behavioral Model of
Rational Choice” adlı çalışmasında ana akım iktisattaki “ekonomik insan”
varsayımını eleştirmiştir. Simon’a göre organizmanın kendi bilgi ve
yetenekleri rasyonelliği sınırlayacağı için evrensel rasyonellik mümkün
değildir (Can, 2012: 95). Bu yaklaşımla birlikte Simon karmaşıklık, sınırlı
rasyonellik kavramlarından hareketle karmaşık yapıların analizi için yapay
zeka ve bilgisayar etkileşiminin gerekliliğini vurgulamış ve 1978 yılında
iktisat alanında Nobel ödülünü almıştır (Ruben ve Dumludağ, 2015: 7).
Erken dönem davranışsal iktisat alanında yayımlanmış ilk akademik
dergi 1971 yılındaki “The Journal of Behavioral Economics” dir. Derginin
birincil misyonu, diğer sosyal bilimlerin varsayımlarını ekonomik
modellerle birleştiren çalışmaları teşvik etmek olmuştur (Hattwick, 1989:
142).
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan
davranışına ilişkin analizler Bilişsel Devrim’in yaşanmasına neden olmuş
ve erken dönem davranışsal iktisat çalışmalarında bilişsel psikolojinin
sezgileri kullanılmıştır. 1970’lerde Kahneman ve Tversky gibi psikologlar
erken dönem davranışsal iktisat çalışmalarından farklı olarak ana akım
iktisat teorisini referans almaya başlamış ve böylece davranışsal iktisatta
eski ve yeni dönem ayrımı ortaya çıkmıştır. Erken dönem ile yakın dönem
arasındaki en önemli fark, erken dönemin ana akımı reddetmesi, yakın
dönemin ise ana akım modelleri temel alıp bilişsel kısıtlar ve sapmalara
yönelik varsayımlarda bulunması ve model geliştirmesidir (Ruben ve
Dumludağ, 2015: 8).
Kahneman ve Tversky’nin çalışmalarının en önemli amacı herhangi bir
seçimin sunulma şekli veya karar vermede çerçeve etkisinin keşfedilmesi
olmuştur. İlerleyen dönemde onlardan sonra yapılan en önemli
çalışmalardan biri de 2000 yılında yayımlanan Rachel E.Kranton ve
George A.Akerlof’a ait “Economics and Identity” adlı çalışmadır.
Kimliğin ve kişinin benlik duygusunun ekonomik sonuçlar üzerindeki
etkilerini araştırmışlar ve psikolojik ve sosyolojik unsurlarla şekillenen
kimlik olgusunu ekonomik davranış modellerine dahil etmişlerdir (Akerlof
ve Kranton, 2000: 715-753).
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Kahneman ve Tversky’nin 2002 yılında Nobel Ödülü almasından sonra
davranışsal iktisat ana akım iktisadın varsayımlarını psikolojik temellere
dayandırarak açıklama gücünü arttırmış ve günümüze kadar gelişen
yöntemlere birlikte bu alandaki çalışmalar artmıştır. Son dönemde
davranışsal iktisadın iki alt dalı olarak nöroiktisat ve deneysel iktisat ortaya
çıkmıştır. Deneysel iktisatta rasyonalite kavramının etkisi araştırılırken,
nöroiktisat alanında nörobiyolojik bilgi ve yöntemler kullanılarak
bireylerin karar verme süreçleri incelenmektedir. Bunu yaparken de FMRI
(functional magnetic ronance imaging) ve EGG (elektroensefalografi)
tekniklerini kullanarak karar verme sürecinde beyin hareketleri takip
edilmektedir.
2.2. Tasarruf ve Psikoloji Üzerine Güncel Çalışmalar
Tasarruf kavramına psikolojik açıdan bakıldığında, planlanmış bir karar
verme sürecinin sonucu ve emeklilik fonu, bir şeyler satın almak, hediye
vermek gibi herhangi bir hedef için düzenli olarak mevcut kaynakların
biriktirilmesi olarak kabul edilebilir (Canova vd., 2005: 21-22). Bu
doğrultuda insanları tasarrufa yönelten psikolojik ve çevresel etkileri
ortaya çıkarmak adına önemli çalışmalar yapıldı.
Bireyleri tasarruf etmeye yönelten nedenleri incelerken modellerine
psikolojik faktörleri de dahil eden çalışmalar mevcuttur. Örneğin Thaler ve
Shefrin (1988) “davranışsal yaşam döngüsü hipotezi” (behavioral lifecycle model of saving)” adını verdikleri modellerine zihinsel
muhasebeleştirme (mental accounting) ve kendini kontrol etme (self
control) gibi faktörleri dahil etmişler ve kurdukları modele göre insanların
servetlerinin hepsini aynı şekilde ele almadığını ancak paranın cari gelir,
cari varlıklar veya gelecekteki varlıklar olarak görülme durumuna göre
harcama yaptıklarını keşfetmişlerdir. Servet etkisi olarak adlandırdıkları
bu durumda insanlar sahip olduklarını, sahip olmadıkları durumda
değerlendirdiklerinden daha değerli bulurlar. Thaler ve Shefrin, kendini
kontrol etme durumuna göre insanların çoğunlukla harcama fırsatlarını
sınırlayan kuralları benimsediklerini ileri sürmüşlerdir.
Webley ve Viner (2000) tasarruf eğilimlerini incelemek amacıyla
kültürler arası çalışma yapmış ve İtalyan, İngiliz ve İsrailli katılımcıları
incelemişlerdir. İngiliz ve İsrailli gruplar ile karşılaştırdığında İtalyanların
mümkün olduğunca daha fazla tasarruf etmeye meyilli olduklarını,
harcamalarını daha kolay kontrol edebildikleri sonucuna varmışlardır.
İtalyanlar açısından tasarruf için en önemli nedenlerin çocukların eğitimi
ve sağlık harcamaları olduğunu, İngiliz katılımcılar için ise gelecekteki
harcamalar için tasarruf yapmanın en önemli neden olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
Harris, Loundes ve Webster (2002) tarafından gerçekleştirilen tesadüfi
olarak seçilen 1200 aile ile telefon görüşmelerinde Avusturalyalı ailelerin
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tasarruf için en çok gösterilen üç sebep; emeklilik, tatil ve ihtiyati nedenler
olmuştur.
Yakın dönemde gerçekleştirilen hane halkı tasarruflarını etkileyen
faktörleri belirlemeye yönelik yapılan ampirik çalışmalar incelendiğinde;
Sandoval-Hernandez (2010) Meksika’da 1984-2006 yılları arasındaki
dönemi yatay kesit veri analizi yöntemi ile incelemiş ve hanenin
demografik özellikleri ve yapısı ile yaşam dönemleri tasarruflar üzerinde
etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Niculescu ve Mihaescu (2012) Avrupa’da 1995-2010 yılları arasındaki
dönemi panel veri analizi yöntemi ile incelemiş ve kırsal nüfus artışı ve
faiz oranının tasarrufları pozitif etkilediği, büyümenin ise negatif etkilediği
sonucuna ulaşmışladır.
Bozkuş ve Üçdoğruk (2008) TÜİK 2003 yılı Hane halkı Bütçe Anketi
verilerinden faydalanılarak, Türkiye’de hane halkı tasarruf tercihlerine etki
eden faktörlerin multinomial logit yöntemle model tahminlemesi yapmış
ve hane halkı tasarruf eğilimlerinin genel olarak, hane halkı reisinin yaşı,
eğitim durumu, gelir düzeyi ile yakın ilişkili olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
Şengörür ve Taban (2016) 2002-2013 dönemi için hane halkı
tasarrufları üzerinde gelir dışında etkili olan faktörleri logit model yöntemi
ile incelemiş ve aylık gelir, eğitim seviyesinin tasarrufları olumlu
etkilediği, buna karşılık hane büyüklüğü ve kırsalda yaşamanın tasarrufları
olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Brounen vd. (2016) çalışmalarında Hollandalı haneleri tasarruf ve
finansal planlamaya yönelten davranışsal faktörleri incelemişlerdir.
Araştırmanın sonuca göre, bireylerin tasarruf etme eğiliminin yaşla birlikte
azaldığını buna rağmen finansal okuryazarlığın artmasıyla tasarruf
eğilimin yükseldiğini ve jenerasyon farkının da tasarruf davranışını
etkilediğini ortaya koymuşlardır. Özellikle baby boomers jenerasyonunun
tasarruf etme eğiliminin baskın olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Nadeem vd. (2020) Pakistan’ın Punjab bölgesi için yaptıkları hane halkı
tasarruf belirleyicileri çalışmalarında hanenin geliri, yaş ve tasarruf oranı
arasında pozitif ilişki olduğunu, hanenin tüketiminin ise negatif yönde
etkilediğini ve sonuç olarak hane halkı tasarrufunun temel
belirleyicilerinin gelir ve yaş olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Le vd. (2022) Vietnam için hane halkı tasarrufunun belirleyicileri
üzerine çalışma yapmış ve sonucunda ev sahibinin yaşı, hane reisinin
eğitim seviyesi, hanenin borcu ve hane halkı üyelerinin sayısının hane
halkı tasarrufunu olumsuz yönde etkilediğini, buna karşın yaş, hane
reisinin geliri, evdeki bakıma muhtaç bireylerin oranı ve yaşanılan
bölgenin hane halkı tasarruf oranı üzerinde pozitif etkisi olduğu
görülmüştür.
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3.Uygulama
3.1. Çalışmanın Değişkenleri ve Yöntemi
Bu araştırmada ana akım iktisatta önemli bir yeri olan tasarruf olgusu
davranışsal iktisat bakış açısı ile incelenmektedir. Bireylerin tasarruf
kararlarının irrasyonel taraflarını ana akım modeli ihlal eden olgularla
birlikte açıklamaya çalışılacaktır.
Araştırmanın coğrafi bölge olarak kapsamı Kırklareli ilidir. Çalışma
zaman kısıtlılığı ve mali imkânlar göz önüne bulundurularak sadece
Kırklareli ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma yüz yüze anket yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kırklareli İli Merkez
İlçesi’nde yaşayan özel ve kamu sektörü çalışanı olmak üzere toplam 420
kişi oluşturmaktadır. Anket toplam 28 sorudan oluşmuştur. Sorulardan 10
tanesi demografik değerlendirmeye yöneliktir. 10. soru 7 maddelik beşli
likert türü seçeneklidir ve seçenekler 1 “kesinlikle katılıyorum”, 5
“kesinlikle katılmıyorum” şeklinde düzenlenmiştir. Bu ifadelerle
davranışsal iktisat çerçevesinde tasarruf yanılgılarının bireyler üzerindeki
etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 10. sorudaki ifadeler Çağlar Bozkurt’un
“Özel Tasarrufların Ekonomideki Önemi ve Tasarrufa İlişkin Eğilim
Çalışması” isimli tez çalışmasından, 15. soru WVS anketinin yaşam
memnuniyeti sorusundan, 18. soru Kahneman ve Tversky’nin 2000 yılında
yayınlanan “Choices, Values and Frames” isimli çalışmalarından
alınmıştır.
3.2. Model ve Bulgular
Betimsel istatistik analizlerinin sonuçlarına göre oluşturulan tablo
aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. Demografik Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam
Yaş
18-30
31-42
43 +
Toplam
Eğitim Düzeyiniz
Ortaokul

n
166
254
420
n
268
152
420
n
145
191
84
420
n
22
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%
39,5
60,5
100,0
%
63,8
36,2
100,0
%
34,5
45,5
20,0
100,0
%
5,2

Lise
Ön lisans
Lisans/Yüksekokul
Lisansüstü
Toplam
Çalıştığınız Sektör
Kamu Sektörü
Özel Sektör
Toplam
Aylık Geliriniz
2000 TL ve altı
2001-5000 TL
5001- 10,000 TL
Toplam

106
54
190
48
420
n
218
202
420
n
98
273
49
420

25,2
12,9
45,2
11,4
100,0
%
51,9
48,1
100,0
%
23,3
65,0
11,7
100,0

Araştırmaya katılan katılımcıların tasarruf yapma ile ilgili düşünceleri
incelendiğinde; %97,1’i tasarruf yapmanın gerekli olduğunu belirtmiştir.
Buna göre katılımcıların tasarruf yapma algısının yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Katılımcılardan %48,6’sı gelirinden tasarruf yaparken, %29,3
tasarruf yapmıyor, %22,1 kişi ise bazen tasarruf yapıyor olarak
belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı 2018 İsraf Raporu sonuçlarına göre
araştırmaya katılanların aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek tasarruf
yapanların oranı %38,1 olarak açıklanmıştır.2 Bu durumda
araştırmamızdaki tasarruf sahipliği oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
yer almıştır.
Araştırmaya katılan kişilerin tasarruf yapma amaçlarının önem sırası
incelendiğinde, katılımcılar en çok çocuklarının geleceğini güvence altına
almak için tasarruf etmektedirler. İkinci olarak geleceklerini güvence altına
almak isterken, üçüncü olarak beklenmedik olaylara yönelik olarak
tasarruf etme eğilimindedirler. Burada bireylerin çoğunlukla gelecek
kaygısının etkisi altında tasarruf ettikleri gözlemlenmiştir. Birden fazla
seçeneğin işaretlenebildiği “hangi tasarruf aracını tercih ediyorsunuz?”
sorusuna verilen cevaplara ilişkin sonuçlara göre; katılımcılar için birinci
önemli sırada banka mevduatı yer almıştır. İkinci olarak altın ve üçüncü
tasarruf aracı olarak nakdi elde tutma tercih edildiği gözlemlenmiştir.
Katılımcılara emeklilik dönemleri ile ilgili yöneltilen “Emeklilik
döneminde emekli maaşımla kendimi ve ailemi idare edebileceğimi
düşünüyorum” ifadesinin ortalama değeri katılmıyorum yönündedir.
Katılmıyorum yönünde ortalama değerin yüksek olması katılımcıların

Ticaret Bakanlığı 2018 İsraf Raporu, (Çevrimiçi),
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/2018-israf-raporu-aciklandi, (Er. Tarihi: 11.03.2019)
2
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emeklilik dönemlerine yönelik tasarruf algısının yüksek olduğunu
göstermektedir.
Çalışmanın literatür kısmında yer alan Shafler ve Thaler tarafından
davranışsal yaşam döngüsü modeline dahil edilen davranışsal tasarruf
yaklaşımı yanılgılarından kendini kontrol etme yanılgısını ölçmek için
kullanılan “Harcamalarım konusunda kendime hakim olurum” ifadesine
katılım oranı %66,9’dur. İfadenin katılıyorum yönünde ortalamasının
yüksek olması tasarruf etme algısının yüksek olduğunu göstermektedir.
Katılımcıların tasarruf eğilimini ölçmek amacıyla yöneltilen “Gelirimi
geleceğe yönelik tasarruflara yöneltmek yerine bugünkü tüketim
harcamalarına yönlendirme eğilimindeyim” ifadesine katılım oranı %35
düzeyinde gerçekleşmiş ve katılımcılar tasarruf etme eğiliminde
olmadıklarını belirtmiştir. Katılmıyorum yönünde ortalama değerin
yüksek olması tasarruf algısının yüksek olduğunu göstermektedir.
Shafler ve Thaler tarafından davranışsal yaşam döngüsü modeline dahil
edilen davranışsal tasarruf yaklaşımı yanılgılarından çerçeveleme
yanılgısını ölçmek için kullanılan çapraz kontrol anket yöntemine uygun
olarak katılımcılara iki ifade yöneltilmiştir. Birincisi “Toplam
tasarruflarımın tamamının 100 Bin TL olduğu koşullarda 90 Bin TL’sini
tutkunu olduğum bir ürün ya da hizmet için harcarım”, ikincisi “Çok
istediğim bir ürün ya da hizmet için toplam tasarrufumun %90’ını
harcarım” şeklindedir. İki ifade de aynı oran ve tutardan bahsedilmektedir.
Ancak birinci ifadeye katılım oranı %19,8 olurken ikinci ifadeye katılım
oranı %26.3 olarak gerçekleşmiştir. İki aynı ifadeye katılım oranlarındaki
bu fark yüksek olmasa dahi, bu durum çerçeveleme yanılgısının
gerçekleştiğini göstermektedir.
Davranışsal yaşam döngüsü modeline dahil edilen davranışsal tasarruf
yaklaşımı yanılgılarından zihinsel muhasebe (mental accounting)
yanılgısını ölçmek için kullanılan “Maaşımı almadan önce,
harcamalarımın nerelere gideceğini planlarım” ifadesine katılım oranı
%76,1 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Yani katılımcıların büyük
bir çoğunluğunun gelirini elde etmeden önce zihinsel muhasebeleştirme
hesaplarına ayırma dereceleri yüksektir.
Aynı şekilde katılımcıların zihinsel muhasebeleştirme yanılgılarını
ölçmek amacıyla yöneltilen “Belirli bir amaç için tasarruf ettiğim
hesabımdan başka amaçlar için kesinlikle para harcamam” ifadesine
katılımcılar %37,1 oranında katılarak zihinsel muhasebeleştirme
eğiliminde olduklarını göstermişlerdir. İfadenin katılıyorum yönünde
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ortalamasının yüksek olması tasarruf algısının yüksek olduğunu
göstermektedir.
Katılımcıların mutluluk düzeylerini ölçmek amacıyla “Bugünlerde
genel olarak mutlu olup olmama durumunuzu belirtir misiniz?” şeklinde
yöneltilen sorunun sonucuna göre katılımcıların %44,7’si mutlu olduğunu
ifade etmiştir. TÜİK’in 2017 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre
mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %58 olarak gerçekleşmiştir.3
Çalışmada elde edilen sonucun Türkiye ortalamasına yakın olduğu
gözlemlenmiştir.
Anketteki sorulardan biri olan “İnsanların çoğunun güvenilir olup
olmadığı konusunda ne söyleyebilirsiniz?” sorusunun analizine göre
katılımcılar %47,6 oranla insanları güvenilir bulmadıklarını ifade
etmişlerdir.
WVS4 (World Values Survey) anketinin yaşam memnuniyeti sorusunu
katılımcılara yönelttiğimizde katılımcıların %64.8’i 6 puan ve üzerini
seçerek genel olarak yaşamlarından memnun oldukları gözlemlenmiştir.
Yapılan betimsel istatistik analizlerinden sonra katılımcıların tasarruf
yapma durumlarının (bağımlı değişken), davranışsal tasarruf yaklaşımı
yanılgılarını içeren 7 adet ifade, mutluluk durumları, yaşamdan memnun
olma durumu, güven olgusu ve demografik değişkenler (bağımsız
değişkenler) tarafından nasıl etkilendiği lojistik regresyon analizi ile
modelleştirilerek test edilmek istenmiştir.
Verilerin Model Analizi İçin Hazırlanması:
Modele ait lojistik regresyon analizine başlamadan önce lojistik
regresyona ait aşağıdaki varsayım ve sınırlılıklar incelenmiştir.
Birinci varsayım analize giren değişkenlerdeki katılımcı oranları ile
ilgilidir. Eğer ele alınan grupta bağımsız değişkenlerin sayısına göre çok
az sayıda denek varsa, bazı problemler ortaya çıkabilir. Lojistik regresyon,
özellikle de kategorik değişkenlerin kombinasyonu sonucu oluşan hücreler
(gözenekler) düşünülürse, hiçbir deneğin olmadığı hücre sayısının çok
olduğu durumlarda oldukça geniş parametre kestirimleri ve standart hata
üretebilir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, araştırmacılara kategorik
değişkenlere ilişkin kategori birleştirmelerine gitmeleri, eğer uygunsa
sorunlu kategoriyi dışarıda bırakmaları ya da analiz açısından çok önemli
değil ise, bu değişkeni tamamen çıkartmaları önerilir. Araştırmacılar için
TUIK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2017.
World Values Survey, (Çevrimiçi), https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp, (Er.
Tarihi: 31.08.2022)
3
4
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diğer bir seçenek de, denek sayısının artırılarak boş kalan hücrelerin
doldurulmasını sağlamaya yönelik girişimdir. Bu araştırmada hiçbir
deneğin olmadığı hücre sayısının olmamasından dolayı kategori
birleştirme yapılmasına gerek duyulmamış, model için ele alınan bağımsız
değişkenlerin birinci varsayıma uyduğu belirlenmiştir.
İkinci varsayım, lojistik regresyon model-veri uyumunu
değerlendirmenin bir aracı olarak uyum iyiliği testlerine dayalıdır. Uyum
iyiliği testleri kategorik değişkenlerin kombinasyonu ile oluşan veri
matrisinde, her bir hücre için beklenen frekansların değerlerini içerir. Eğer
hücrelerin herhangi birinde beklenen frekans çok küçük ise (frekans
değerinin 5’in altında olması) ve bu oran gözenek sayısının %20’sini
geçiyorsa analizin gücü çok düşük olur. Eğer böyle bir durumla
karşılaşılırsa araştırmacı yapacağı analizin gücünün düşük düzeyde
olacağını kabul etmeli veya ikiden fazla kategorisi bulunan değişkenlerde
birleştirmelere gitmeli ya da toplam hücre sayısını azaltmak için bu
kategorik değişkeni dışarıda bırakmalıdır (Tabachnick ve Fidell, 1996:
150).
Bu araştırmada hem bağımsız değişkenlerin kendi içerisinde hem de
bağımlı ile bağımsız değişken arasındaki hücrelerde beklenen değerlerin
5’in altında ve bu 5’in altında olan değerlerin gözenek sayısının %20’si
geçme durumu incelenmiş, 5’in altında olan güven değişkenlerindeki
oranın %20’nin altında olmadığı belirlendiğinden, grup birleştirmesi
yapılmasına gerek duyulmamıştır.
Üçüncü varsayım, çoklu regresyonun tüm türlerinde olduğu gibi,
lojistik regresyonun da bağımsız değişkenler arasındaki yüksek
korelasyona oldukça duyarlı olmasıdır. Bu durum bağımsız değişkenler
arasında çoklu bağlantı (multicollinearity) sorununa yol açar. Eğer analize
giren değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi varsa bu sorunu devre
dışı bırakabilmek için, bir ya da daha fazla değişkenin modelden
çıkartılması tavsiye edilir (Tabachnick ve Fidell, 1996: 87). Çoklu bağıntı
problemine ilişkin tolerans ve VIF değer sonuçları Tablo 2’de
verilmektedir.
Tablo 2. Değişkenler Arası Çoklu Bağıntı Problemi
Değişkenler
Emeklilik maaşı
Harcamada
kendine
hakim
olabilme
Gelirini bugünkü harcamalara
yönlendirme

Standart Hata
0,018

Tolerans
0,890

VIF
1,124

0,024

0,829

1,207

0,020

0,881

1,135

49

Tasarrufun 90 Bin TL’sini
tutkunu
olan
ürün/hizmete
harcama
Harcama planı yapma
Tasarruf hesabının amacına
uygun kullanılması
Tasarrufun %90'ının tutkunu olan
ürün/hizmete
harcama
harcanması
Mutluluk
Hayattan memnun olma
Güven

0,026

0,510

1,962

0,023

0,755

1,324

0,022

0,822

1,216

0,024

0,533

1,876

0,027
0,012
0,020

0,550
0,572
0,866

1,818
1,749
1,155

Cinsiyet
Medeni durum
Yaş
Eğitim düzeyi
Çalıştığınız sektör
Çalışma süresi

0,045
0,068
0,045
0,022
0,051
0,030

0,891
0,398
0,402
0,686
0,673
0,449

1,122
2,514
2,488
1,459
1,486
2,226

Aylık gelir
Çocuk sahibi olma durumu
Şuan oturduğunuz ev için sahiplik
durumu

0,045
0,068

0,635
0,376

1,575
2,656

0,028

0,752

1,330

Tablo 2’e ait bulgular incelendiğinde tolerans değerinin tüm
değişkenlere ilişkin tolerans değerlerinin 0,1’den büyük olduğu tespit
edilmiştir. VIF değerleri incelendiğinde de, tüm bağımsız değişkenler için
değerlerin 10’dan küçük olduğu saptanmıştır. Ortalama VIF değeri ise
yaklaşık 1,69’dur. Bu değerler bağımsız değişkenler arasında çoklu
bağlantı probleminin olmadığını göstermektedir. Alan yazınında tolerans
değerlerinin 0,1’den büyük olması ve VIF değerinin 10’un altında olması
durumunda, değişkenler arası çoklu bağlantı probleminin olmadığına işaret
edilmektedir (Field, 2005: 760).
Dördüncü varsayım ise bağımsız değişkene ilişkin uç değerler ile
alakalı olup, lojistik regresyon analizi uç değerlere de oldukça duyarlıdır.
Standardize edilmiş hatalar (standardized residuals) uç değerleri
belirlemek üzere dikkatle incelenmelidir. Belirlenen herhangi bir uç değer
(>|3|) standart yöntemler (veri girişini kontrol etme, örneklemden çıkarma
gibi) kullanılarak elenmelidir (Mertler ve Vannatta, 2005: 320). Bu
çalışmada ise standardize edilmiş uç değerlerin -2,106 ile 1,353 arasında
olduğu yani uç değerlerin -3’den küçük veya +3’den büyük olmadığı
belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında lojistik regresyon yapılması için bir
engel olmadığı belirlenmiştir.
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Lojistik Regresyon Analizine Ait Bulgular
Tablo 3. Referans Noktasının Belirlenmesi
Tasarruf Yapma
Original Value

Internal Value

Hayır

0

Evet

1

Tablo 3 incelendiğinde tasarruf yapma durumuna ait belirlenen referans
noktası “Hayır” yani tasarruf yapmama durumu alınmıştır.
Tablo 4. Lojistik Regresyon Analizi Sonucu Elde Edilen İlk
Sınıflandırma Durumu
Tahmini Değer
Tasarruf Yapma
Gerçek/Gözlenen Değer
Hayır
Tasarruf
Yapma
Evet

Hayır
0
0

Evet
121
294

Doğru Sınıflandırma Yüzdesi

Doğru
Sınıflandırma
Yüzdesi
0
100
70,8

Kurulan lojistik regresyon modeline ait elde edilen ilk sınıflandırma
durumu incelendiğinde programın öncelikle tasarruf yapmayanların
tamamını tasarruf yapanlar grubuna attığı tasarruf yapanların tamamını ise
tasarruf yapanların grubuna atarak toplamda %70,8’lik bir doğru
sınıflandırma yüzdesine ulaşmıştır. SPSS bu sınıflandırmayı gözlemlerin
büyük çoğunluğunu barındıran kategoriye, tüm gözlemleri atayarak
yapmaktadır. Başlangıçtaki bu tahminle durumunda eşitlikte yer almayan
değişkenlere ilişkin hata ki-kare değeri Tablo 5’de verilmiştir.

Adım 0

Tablo 5. Sıfırıncı Adıma İlişkin Ki-Kare Değeri Tablosu
Değişkenler
Emeklilik maaşı
Harcamada kendine hakim olabilme
Gelirini bugünkü harcamalara yönlendirme
Tasarrufun 90 Bin TL’sini tutkunu olan
ürün/hizmete harcama
Harcama planı yapma
Tasarruf hesabının amacına uygun kullanılması
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Score sd
p
3,148 1 0,076
15,574 1 0,000**
13,824 1 0,000**
2,557 1 0,110
4,557 1 0,033*
6,255 1 0,012*

Tasarrufun %90'ının tutkunu olan ürün/hizmete
harcama harcanması
1,599 1 0,206
Mutluluk
4,812 1 0,028*
Hayattan memnun olma
3,853 1 0,051
Güven
0,954 1 0,329
Cinsiyet
0,879 1 0,349
Medeni durum
0,053 1 0,818
Yaş
8,353 1 0,004**
Eğitim düzeyi
17,919 1 0,000**
Çalıştığınız sektör
0,057 1 0,812
Çalışma süresi
5,720 1 0,017*
Aylık gelir
5,621 1 0,018*
Çocuk sahibi olma durumu
5,506 1 0,019*
Şuan oturduğunuz ev için sahiplik durumu
4,454 1 0,035*
2
X
73,783 19 0,000**
*p<0.05
Tablo 5’de yer alan ki-kare değerinin (residual chi-square) anlamlı
olduğu görülmektedir [X2 =73,783, p<0,05, P=0.000]. Eğer bu değer
anlamlı olmasaydı bu durum modele dahil edilmemiş açıklayıcı
değişkenlerden hiçbirinin modelin açıklama gücüne anlamlı katkı
sağlamadığına işaret eder ve analiz bu noktada sonlanırdı. Tablo 5’e göre
ki-kare değerinin anlamlı olması sonucu analize devam edilmesinde
sakınca olmadığı belirlenmiştir. Ancak değişkenlerden anlamlı olmayanlar
varsa bunların modele dahil edilmesi modelde anlamlı bir katkı
yapmayacağını hatta diğer bağımsız değişkenleri de anlamlılık bazında
olumsuz etkileyebileceğinden modele dahil edilmemesinin daha uygun
olacağı söylenebilir (Field, 2005: 212-213). Emeklilik maaşı, tasarrufun 90
Bin TL’sini tutkunu olan hizmete harcama, tasarrufun %90’nının
harcanması, hayattan memnun olma, güven, cinsiyet, medeni durum ve
çalıştığı sektör sorusu değişkenlerinin p değerlerinin 0,05’in üstünde
olmasından dolayı anlamlı olmadığı ve diğer değişkenler ile modele dahil
edilmeleri durumunda modele bir katkı sağlamayacakları hatta diğer
bağımsız değişkenleri de olumsuz yönde etkileyebilecekleri belirlenmiştir.
Bu nedenle modele “Emeklilik döneminde emekli maaşımla kendimi ve
ailemi idare edebileceğimi düşünüyorum”, “Toplam tasarruflarımın
tamamının 100 Bin TL olduğu koşullarda 90 Bin TL’sini tutkunu olduğum
bir ürün ya da hizmet için harcarım”, “Çok istediğim bir ürün ya da hizmet
için toplam tasarrufumun %90’ını harcarım”, “Güven sorusu”, “yaşamdan
memnun olma sorusu”, “cinsiyet”, “medeni durum” ve “çalışılan sektör”
değişkenleri dahil edilmeden analize devam edilmesine karar verilmiştir.
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Tablo 6. Model Katsayılarına İlişkin Omnibus Testi
Adımlar
Adım
Blok

X2
73,844
73,844

sd
11
11

p
0,000*
0,000*

Model
*p<0.05

73,844

11

0,000*

Tablo 6 incelendiğinde, model ki-kare değerine ilişkin p değerinin
anlamlı olması, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler kombinasyonu
arasında ilişkinin olduğunu göstermektedir. Yani bağımsız değişkenler
modele dahil edildiğinde, ilk aşamada modelin sadece sabit terimi baz
alarak başlangıç modeldeki tahmininden daha iyi bir tahmin yapacağı
anlamına gelmektedir.
Bu aşamada Hosmer-Lemeshow testi ile gözlenen ve model tarafından
tahmini yapılan değerlerin istatistiksel olarak farklılaşmadığı şeklinde
kurulan sıfır hipotezi test edilmiştir. Test sonucunda p değerinin 0,674
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca bakıldığında modelin verilere uygun
olduğu görülmektedir. (p>0,05)
Tablo 7. Amaçlanan Modele Ait Uyum İstatistiği Değerleri
-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

430,944

0,162

0,231

Tablo 7 incelendiğinde -2LL değerinin 430,944 olduğu belirlenmiştir.
Bu değer başlangıç modelinde sadece sabit terimin ele alındığı bağımsız
değişkenlerin eklenmediği modelde ise 422,858 olduğu belirlenmiştir. Bu
değerler modele bağımsız değişkenler eklendiğinde modelin tahmin
edicisinde iyileşme olduğunun göstergesidir. Modeldeki bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişkenleri tahmin etmedeki açıklayıcısı yani
model sonucunda kullanılan bağımsız değişkenlerin tasarruf yapma veya
yapmamayı tahmin etmeyi %23,1’ini açıkladığı belirlenmiştir.
(Nagelkerke R Square= 0,231). Modele dahil edilmeyen diğer değişkenler
tasarruf yapma durumunun %76,9’unu açıklamaktadır.
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Tablo 8. Amaçlanan Modele Ait Katsayı Tahminleri

Değişkenler
Harcamada
kendine hakim
olabilme

β

Standart
Hata

Wald

sd

p

Exp(B)

-0,406

0,121

11,216

1

0,001** 0,667

0,286

0,110

6,701

1

0,010* 1,331

Harcama planı yapma -0,070

0,125

0,310

1

0,578 0,933

-0,164

0,117

1,959

1

0,162

Mutluluk

-0,113

0,108

1,094

1

0,296 0,893

Yaş

-0,273

0,236

1,338

1

0,247 0,761

Eğitim düzeyi

0,313

0,116

7,271

1

0,007** 1,368

Çalışma süresi

-0,307

0,167

3,392

1

0,066 0,736

Aylık gelir

0,544

0,254

4,587

1

0,032* 1,723

Çocuk sahibi
olma durumu

0,404

0,311

1,688

1

0,194 1,498

Şuan oturduğunuz
ev için sahiplik
durumu

0,473

0,157

9,092

1

0,003** 1,606

-0,535

1,112

0,232

1

0,630 0,585

Gelirini
bugünkü
harcamalara
yönlendirme

Tasarruf
hesabının
amacına uygun
kullanılması

Sabit
**p<0.01, *p<0.05

0,849

Tablo 8 incelendiğinde, bağımsız değişkenlerden sadece “Harcama
konusunda kendime hakim olurum” (kendini kontrol etme yanılgısı) ve
“Gelirimi geleceğe yönelik tasarruflara yöneltmek yerine bugünkü tüketim
harcamalarına yönlendirme eğilimindeyim”, “eğitim düzeyi”, “aylık gelir”
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ve “şu an oturdukları evin sahiplik durumu” değişkenlerinin tasarruf
yapma üzerinde etkili olduğu belirlenmiş (p<0.05, p<0.01), diğer
değişkenlerin ise anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Anlamlı etkisi olan
değişkenler incelendiğinde;
“Harcama konusunda kendime hakim olurum” ifadesindeki bir birimlik
artışın tasarruf yapmama üzerinde negatif etkisi olacağı yani tasarruf
yapmaya yönelteceği belirlenmiştir (β= -0,406). (Referans tasarruf
yapmama alındığından). Harcama konusunda kendine hakim olma
durumunun tasarruf yapma düzeyinde ise %33,6’lık bir artışa sebep
olacağı belirlenmiştir. [1-0,667).100]. Bu sonuç, Thaler ve Shefrin’in
yaptığı çalışmalar ile bağdaştırılabilir. Bu çalışmalarda emeklilik için
yapılan tasarrufların uzun dönemli planlar olduğu ve bu noktada kendini
kontrol etme önyargısının öne çıktığını, çünkü anlık tüketimlerin uzun
dönemli planlara göre daha çekici olduğunu ortaya çıkarmışlardır (Shefrin
ve Thaler, 1988: 610-611). Dolayısıyla harcamalar konusunda kendini
kontrol edebilme durumunun tasarruf yapmaya yol açacağı söylenebilir.
“Gelirimi geleceğe yönelik tasarruflara yöneltmek yerine bugünkü
tüketim harcamalarına yönlendirme eğilimindeyim” ifadesindeki bir
birimlik artışın ise tasarruf yapmama üzerinde pozitif bir etkisi olacağı yani
tasarruf yapmamaya yönelteceği belirlenmiştir. (β= 0,286). (Referans
tasarruf yapmama alındığından). Gelirini yönlendirme durumunun tasarruf
yapma düzeyinde ise -%33,1’lik bir azalışa sebep olacağı belirlenmiştir.
[1-1,331). 100]. Burada da yine, Thaler ve Shefrin’in anlık tüketimlerin
uzun dönemli planlara göre daha çekici olduğu savını doğrulamaktadır ve
tasarrufu azaltacağı yönünde etkisi olduğu söylenebilir.
Eğitim düzeyindeki bir birimlik artışın tasarruf yapmama üzerinde
pozitif etkisi olacağı yani tasarruf yapmamaya yönelteceği belirlenmiştir
(β= 0,313). (Referans tasarruf yapmama alındığından). Eğitim durumunun
tasarruf yapma düzeyini ise %-36,8’lik bir azalışa sebep olacağı
belirlenmiştir. [1-1,368).100].
Aylık gelir düzeyindeki bir birimlik artışın tasarruf yapmama üzerinde
pozitif etkisi olacağı yani tasarruf yapmamaya yönelteceği belirlenmiştir
(β= 0,544). (Referans tasarruf yapmama alındığından). Aylık gelirin
tasarruf yapma düzeyini ise %-72,3’lük bir azalışa sebep olacağı
belirlenmiştir. [1-1,723).100].
Eğitim düzeyi ve aylık gelir düzeyindeki artışın tasarruf yapmamaya
yöneltme durumu; eğitim ve gelirin yükselmesi ile ihtiyaçların da
çeşitlenerek artması ve tüketim kalıplarının değişmesi sonucu olduğu
düşünülebilir.
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Şu an oturulan evin mülkiyet durumundaki bir birimlik artışın tasarruf
yapmama üzerinde pozitif etkisi olacağı yani tasarruf yapmamaya
yönelteceği belirlenmiştir (β= 0,473). (Referans tasarruf yapmama
alındığından). Şuan oturulan evin mülkiyet durumu düzeyini ise %60,6’lık bir azalışa sebep olacağı belirlenmiştir. [1-1,606).100].
Tablo 9. Lojistik Regresyon Sonucu Elde Edilen Son Sınıflandırma
Durumu
Tasarruf Yapma
Gerçek/Gözlenen Değer Hayır
Evet
Hayır
38
84
Tasarruf Yapma
Evet
22
274
Doğru Sınıflandırma Yüzdesi

Doğru Sınıflandırma Yüzdesi
31,1
92,6
74,6

Kurulan lojistik regresyon modeline ait elde edilen son sınıflandırma
durumu incelendiğinde toplamda %74,6’lık bir doğru sınıflandırma
yüzdesine ulaşmıştır. Bu sonuçlar en iyi sınıflandırma modeli için
kullanılan bağımsız değişkenlerin doğru olduğunu göstermektedir.
4.Sonuç
İktisat bilimine hâkimiyeti uzun yıllardır devam eden Neo-klasik
kuramın en önemli varsayımlarından biri bireylerin rasyonel olduğudur.
Rasyonel bireyler tam bilgiye sahiptirler ve faydalarını maksimize etmeye
çalışırlar. Oysaki insanlar sürekli aynı davranışı sergileyen makine ya da
robot değildir. Duygu ve düşüncelerden oluşur, inanç, tutum, güdü ve
arzularıyla hareket ederler. Bu nedenle çoğu kez rasyonaliteden şaşarlar.
Karar verirken önyargılarından etkilenirler ve genellikle bilgi eksikliği
altında karar alırlar. İnsanların bu davranış kalıpları iktisat biliminin
önceden göz ardı ettiği konular olsa da, iktisat bilimine son yıllarda giren
ve hızla gelişen davranışsal iktisat, iktisadın temel varsayımı olan homo
economicus kavramını sorgulamaktadır. İnsanların her zaman rasyonel
davranmadığını,
aksine
çoğunlukla
rasyonaliteden
saptığını
savunmaktadır.
Bu alanda yapılan önemli çalışmalardan biri olan Beklenti Teorisi ile
insan psikolojik bir varlık olarak ele alınmıştır. Teoride insanların
ekonomik kararlarında kazanç söz konusu olduğunda riskten
kaçındıklarını, kayıp söz konusu olduğunda ise risk almaktan
çekinmediklerini savunulmuştur. Bu teori ile birlikte insanların karar
verme davranışları incelenmiş ve davranışsal iktisadın temelini
oluşturulmuştur.
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1988 yılında Hersin M. Shefrin ve Richard H. Thaler tarafından
yayınlanan Davranışsal Yaşam Döngüsü Hipotezi’nde insanları tasarruf
etmeye yönelten nedenleri ve davranışlarını incelemişler ve modellerine
zihinsel muhasebeleştirme, kendini kontrol etme ve çerçeveleme gibi
psikolojik faktörleri de dahil etmişlerdir. Bu sebeple çalışmamızda ana
akım iktisatta önemli bir yeri olan tasarruf olgusu iktisat ve psikoloji
bilimini birleştiren davranışsal iktisadın bakış açısı ile incelenmiştir.
Bu çalışmada demografik değişkenlerin yanı sıra yukarıda
bahsettiğimiz psikolojik değişkenlerin de tasarruf etme düzeyine olan
etkisi araştırılmak istenmiştir. Bunun için Kırklareli İli Merkez İlçesinde
yaşayan özel ve kamu sektörü çalışanı olmak üzere toplam 420 kişiye yüz
yüze anket tekniği kullanılarak anket uygulanmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizlerinde katılımcıların sorulara
göre dağılımlarını belirlemek için frekans ve yüzde analizi yapılmış, anket
sorularının kategorik değişkenlerden oluşmasından dolayı kategorik
değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için ki-kare analizleri
kullanılmıştır.
Betimsel istatistik sonuçlarını incelediğimizde; 420 katılımcının
çoğunluğunu erkekler, medeni durumu evli, üniversite/yüksekokul
mezunu ve gelirleri 2001-5000TL olan bireyler oluşturmuştur.
Katılımcıların tasarruf yapma amaçlarının önem sırasına göre
incelendiğinde en çok gelecek kaygısı ile tasarruf yaptıkları
gözlemlenmiştir. Bu bulgu daha önce bu alanda yapılan çalışmaların
bulguları ile örtüşmektedir. Katılımcılar tasarruf aracı olarak en çok banka
mevduatına yönelmektedirler. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu
emeklilik dönemlerinde emekli maaşlarının yetmeyeceğini düşünmekte,
harcama eğilimi konusunda kendilerine hakim olabilmekte, geleceğe
yönelik tasarruf etme eğiliminde, zihinsel muhasebe yapabilmekte ve
çerçeveleme etkisinde kalabilmektedirler.
Katılımcıların tasarruf yapma durumlarının (bağımlı değişken),
davranışsal tasarruf yaklaşımını içeren ifadeler, mutluluk durumları,
yaşamdan memnun olma durumları, güven olgusu ve demografik
değişkenler (bağımsız değişkenler) tarafından nasıl etkilendiğini
incelemek amacıyla lojistik regresyon analizi ile modelleştirilmiştir.
Modelden elde edilen sonuçlara göre “harcama konusunda kendine
hakim olma”, “gelirini geleceğe yönelik tasarruflara yöneltmek yerine
bugünkü tüketim harcamalarına yönlendirme”, eğitim düzeyi, aylık gelir
ve oturdukları evin sahiplik durumu değişkenlerinin tasarruf yapma
üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Anlamlı etkisi olan değişkenler
incelendiğinde sadece “harcama konusunda kendine hakim olma”
57

durumunun tasarruf yapma üzerinde pozitif etkisi olduğu, diğer “gelirini
geleceğe yönelik tasarruflara yöneltmek yerine bugünkü tüketim
harcamalarına yönlendirmek”, eğitim düzeyindeki artış, aylık gelir
düzeyindeki artış ve evin mülkiyetine sahip olma durumunun tasarruf
yapma üzerinde negatif etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın
sonuçlarını Kırklareli İli özelinde değerlendirdiğimizde; Kırklareli ilinin
sınır kenti oluşu (kuzeyinde Bulgaristan ile), dünyanın en çok tanınan
şehirlerinden biri olan İstanbul’a yakın mesafede oluşu, ulaşım kolaylığı,
sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yaygın olmasından kaynaklı fiyatların
nispeten düşük oluşu ve hayatın metropollere göre daha sakin ve dingin
oluşu şüphesiz ki araştırmanın sonuçlarına etki etmiştir. Dolayısıyla hedef
kitle farklılaştırıldığında; ülkeler arasında farklılıklar olacağı gibi aynı
ülkede iller arasında da farklı kültürlerle ve sosyolojik özelliklerle
karşılaşmak olası olduğundan, bu farklılığın araştırmanın sonuçlarına da
yansıması beklenecektir.
Sonuç olarak hem mevcut çalışma hem de alan yazınında yapılan diğer
çalışmalarla birlikte bireylerin tamamen rasyonel davrandıklarını
söylemek güçtür. Bu bağlamda günümüzde iktisat bilimini sadece
matematiksel işlemlerle geliştirmek yerine, psikoloji biliminin katkısını da
ekleyerek ilerlemek, bireylerin davranışlarının öngörülebilmesini ve daha
doğru modeller üzerinde çalışılabilmesini sağlayacaktır. Davranışsal
iktisadın gelişimi ve alana katkı sağlanması sadece iktisat bilimi açısından
değil, aynı zamanda finans ve pazarlama bilimleri açısından da karmaşık
insan davranışlarının daha kolay anlaşılması sebebiyle de önemlidir.
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1. Giriş
Günümüzde yazılım odaklı teknolojilerdeki büyük gelişme, dijital
tabanlı ekonomiye de ivme kazandırmıştır. Tedarikten, üretim ve dağıtıma;
veri analitiğinden dijital varlıklara kadar geniş bir yelpazede yaygınlaşan
dijital dönüşüm, daha katmanlı bir değer zinciri ortaya çıkarmış; elektronik
ortam, iktisadi ve ticari faaliyetlerin çevrimiçi gerçekleştirilmesini
sağlamasının yanında bizzat bu faaliyetlerin dönüştürücü öznesi olmaya
başlamıştır.
Dijital tabanlı ekonominin temel bileşenlerinden olan elektronik ticaret
(e-ticaret) faaliyetleri küresel pandemi sürecinde oldukça büyümüştür.
Covid-19 pandemisi sürecinde alınan önlemler ve yapılan düzenlemeler;
ticaretin gelişmesine ve ekonomideki yerinin artmasına ivme kazandırmış;
tüketiciler bulundukları yerden sipariş verme rahatlığı ve alışkanlığının
artması ile daha geniş bir ürün yelpazesine açılmışlardır.
Gelişen e-ticaret ekosistemi içinde ödeme yöntemlerinin, e-ticaret
işlemlerinin yoğunluğunu etkileyen önemli bileşenlerden biri olduğu
söylenebilir. Bu çalışmada; dijital ekonomi ve e-ticaret konsepti
kapsamında, tercih edilen ödeme yöntemlerine ilişkin ülkemizdeki ve
global ölçekteki güncel eğilimler ve e-ticaretteki gelişmeler, veriler
ışığında incelenmektedir. Ancak tüketici ve satıcı tercihlerinin sosyoekonomik nedenleri başka bir araştırma konusu olup; bu çalışmanın
kapsamı dışındadır.
2. Dijital Ekonomi ve E- Ticaret
Toplumların ve ekonominin giderek artan dijitalleşmesi, insanların
etkileşim kurma ve ekonomik faaliyet yürütme biçimlerini de etkilemiştir.
Hızla gelişen dijital teknolojiler ile internet tabanlı hizmet yelpazesi de
genişlemiş, bu dönüşüm başlı başına bir ekonomik kaynak haline gelmiştir.
Covid-19 salgını dijitalleşmeyi daha da yoğunlaştırmış ve giderek daha
fazla insan çalışmak, iletişim kurmak, alışveriş yapmak gibi faaliyetleri
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mümkün olduğu ölçüde çevrimiçi kanallar aracılığıyla sürdürmeye
başlamıştır. 2021 itibariyle dünyada internet kullanım oranı nüfusun
ortalama % 90’ına ulaşmıştır (UNCTAD, 2021a).
Dijital dönüşüm ile birlikte geleneksel ekosisteme entegre olan ve yer
yer onu dönüştüren bir dijital ekosistem, ekonomik faaliyetlerin yaratıcı
dinamiği haline gelmektedir. Ticaretten finansa; fiziki emtiadan sanal
emtia ve dijital varlıklara uzanan geniş bir inovatif evren, dijital ortamda
simbiyotik bir ilişki içinde gelişmekte ve ülke ekonomilerini
etkilemektedir. Nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, yapay zeka,
artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler ve akıllı üretim sistemlerinin “sosyal
ağlar ve e-ticaret ağlarıyla birleşmesi sonucu veriler, hizmetler, nesneler
ve bireylerin internet ortamını kullanarak kuracağı ekosistemdeki ağın
önümüzdeki çeyrek asırda küresel ticaret hacminin yaklaşık yüzde 46’sını
etkileyeceği öngörülmektedir” (İSODİJİTAL, 2022). Dijital endüstrideki
gelişmenin; müşteri talebi, ürün kalitesi, üretim kapasitesi gibi konularda
gerçek zamanlı bilgi sağlamaya katkısı yanında; fiyatlamadan üretim
planlamasına, tedarik zinciri yönetimine ve ar-ge’ye kadar pek çok süreçte
verimliliği artırması beklenmektedir (Kautzsch, Krenz &Sitte, 2016).
Dijital ekonominin evrimi, blockchain, veri analizi ve yapay zeka gibi
yazılım odaklı teknolojilerdeki ilerleme ile yakından ilişkili olup ana
hatlarıyla (UNCTAD, 2019, s.4-6);
• temel yenilikleri (yarı iletkenler, işlemciler), çekirdek teknolojileri
(bilgisayarlar, telekomünikasyon cihazları)
• dijital platformlar, mobil uygulamalar ve ödeme hizmetleri dahil
olmak üzere temel dijital teknolojilere dayanan anahtar ürün ve
hizmetleri üreten dijital - bilgi teknolojilerini
• e-ticarette (elektronik ticaret) olduğu gibi dijital ürün ve
hizmetlerin artan oranda kullanıldığı sektörleri kapsar.
Dijital ekonomideki büyümenin itici dinamikleri (UNCTAD,
2021b);
 dijital inovasyonun artan hızı ve artan çevrimiçi katılım,
 veri toplama, iletme ve işlemede hızlı gelişme,
 online piyasalarda inovatif platformların ortaya çıkışı olarak
gözlemlenebilir.
Küresel dijital ekonomi tüketici davranışından yeni iş modellerine
kadar pek çok açıdan dönüşüm yaratmakta (Oxford Economics, 2011),
özellikle KOBİ'ler ve start-up’lar gibi görece küçük girişimlerin yeni
pazarlara erişimine daha fazla olanak sağlamaktadır. Dijital
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teknolojilerdeki gelişme dijital ekonominin önemli bir bileşeni olan dijital
yani e-ticareti kolaylaştırmakta ve ticari işlemleri artırmaktadır. Ticareti
Avrupa'nın ekonomik refahının ve rekabet gücünün merkezinde yer alan
en güçlü araçlardan biri olarak gören AB (European Commission, 2021)
dijital ticareti; genel olarak mal ve hizmetlerin elektronik araçlarla üretimi,
dağıtımı, pazarlaması, satışı veya teslimatı; dijital ürünlerin geleneksel
yollarla satışı ve/veya sevkiyatı, bilginin başlı başına bir hizmet olarak
transferi olarak yorumlar (European Parliament, 2020). Dijital dönüşüm
sürdürülebilir gelişmeye olanak veren dinamiklerden biri olarak
değerlendirilir ve AB ekonomisinin yeşil-çevre dostu ve dijital hedeflerle
dönüşümü AB ticaret politikasının anahtar önceliklerinden biri kabul edilir
(European Commission, 2021).
OECD dijital ticareti; dijital olarak sipariş edilen ve/veya dijital olarak
teslim edilen tüm ticaret faaliyeti olarak tanımlar (OECD, 2020 a). OECD
tanımına göre elektronik ticaret işlemleri; işletmeler, hanehalkları,
bireyler, hükümet, diğer kamusal ya da özel kurumlar arasında bilgisayar
ağları ile yapılan mal ve hizmet alım-satımıdır (OECD, 2002).
WTO (1998) Küresel E-Ticaret Bildirgesi’nde e-ticaret; “mal ve
hizmetlerin üretim, pazarlama, satış ve dağıtımlarının elektronik araçlar
üzerinden yapılmasıdır”. Ülkemizde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun (2014) e-ticareti; “fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin,
elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü
faaliyet” olarak ifade eder.
2.1 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Global E-Ticaretin Gelişimi
2017 yılında OECD ülkelerinde ortalama beş firmadan biri e-ticarete
katılıyor ve bazı ülkelerde bu oran %40'a ulaşıyordu (OECD, 2019).
Küresel e-ticaret son yıllarda hızla büyümüş, 2019 yılında perakende
ticaret % 4,5 artışla 25 trilyon dolara, e-ticaret %18 artışla 3,5 trilyon
dolara ulaşmıştır (WB, 2020). 2019'da tahminen 1,5 milyar insan çevrimiçi
alışveriş yapmıştır. Yüksek gelirli ülkelerin nüfusunun %53’ü online
alışveriş yaparken, bu oran düşük gelirli ülkelerde %2 düzeyinde
gerçekleşmiştir (UNCTAD, 2020).
2019'da OECD ülkelerinde yetişkinlerin %70 ila %95'i internet
kullanmış ve akıllı telefonlar internet erişimi için en fazla tercih edilen
cihaz olmuştur. E-ticaret 2019'da büyük firmalarda ekonomik cironun
%24'ünü oluşturmuş, veri kullanımı – ister üçüncü şahıslara satılsın, ister
firmalar tarafından kendi ürünlerinin reklamı için kullanılsın – iş
modellerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (OECD, 2020b).
Covid-19 pandemisi sürecinde alınan önlemler; fiziki mesafe,
karantina, çalışma saati vb konulara ilişkin düzenlemeler, e-ticaretin
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gelişmesine ve ekonomideki yerinin artmasına ivme kazandırmış;
tüketiciler bulundukları yerden sipariş verme rahatlığı ve alışkanlığının
artması ile daha geniş bir ürün yelpazesine açılmışlar; firmalar da farklı eticaret platformları ve modelleri kullanarak piyasa paylarını artırmaya
çalışmışlardır. Bu süreçte, start-up’ların ve yeni firmaların da geleneksel
ticarete göre daha düşük maliyetlerle ticaret yapma imkanı nedeniyle eticaret piyasasına girişleri çoğalmıştır. Birçok ülkede e-ticaret işlemleri
kısmen lüks mal ve hizmetlerden, çok sayıda bireyi ilgilendiren günlük
ihtiyaçlara doğru kaymıştır (OECD, 2020c).
Covid-19 pandemisi sürecinde zaman zaman perakende satış
noktalarının kapanması ve insanların virüsten korunmak için evde kalması
nedeniyle online alışveriş, pratik bir alternatif sağlamıştır. Lojistik
faaliyetlerde yoğunluk, mobil cihaz sahipliği ve talebin genişlemesi gibi
birçok faktör online alışverişteki büyümeyi yönlendirmiştir. Küresel eticaret 2019'da toplam perakende satışlarının %15'ini oluştururken bu oran
2021'de %21'e yükselmiş olup; günümüzde %22 seviyesinde olacağı
tahmin edilmektedir (Morgan Stanley, 2022)
2020 boyunca, Covid-19 pandemisi AB işletmelerinin %12'sini
çevrimiçi satış yapma faaliyetlerini başlatmaya veya artırmaya sevk
etmiştir (Eurostat, 2022). Avrupa’da 2017 yılında nüfusun %84’ü internet
kullanmakta olup, bunların %65’i online mal ve hizmet alışverişi
yaparken; nüfusun %89’unun internet kullandığı 2020 yılında online
alışveriş yapanların oranı %74 olmuştur. 2022’de Avrupa’da nüfusun
%92’si internet kullanmaktadır ve bunların %76’sının online alışveriş
yapması beklenmektedir (European Commission, 2022).
Kuzey Amerika'da 2020 Mayıs sonunda çevrimiçi siparişler bir önceki
yılın aynı dönemine göre %120, Avrupa'da ortalama %50 artmıştır.
2020'nin ilk çeyreğinde, çevrimiçi siparişler bir önceki yılın aynı dönemine
göre Asya-Pasifik'te %70 artmıştır (OECD, 2020d).
Amerika Birleşik Devletleri'nde e-ticaretin toplam perakende içindeki
payı 2018’in birinci çeyreğinde %9,6 iken 2020’nin aynı çeyreğinde
%11.8’dir. Aynı aralıkta Birleşik Krallık’ta e-ticaretin toplam perakende
içindeki payı %17,3’ten %20,3’e yükselmiştir. Çin’de 2018 Ağustos’unda
e-ticaret toplam perakende satışların %17,3’ünü oluştururken bu oran
2020’nin aynı ayında %24,6 olmuştur (OECD, 2020c).
Dünya çapında toplam perakende satışların değeri 2021 yılında 4.9
trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 2025’te 7.3 trilyon dolara
ulaşması beklenmektedir. 2021’de dünya çapında toplam perakende eticaret satışlarında Çin %52,1 payı ile ilk sırada olup; onu %19 ile ABD ve
%4.8 ile Birleşik Krallık takip etmektedir (Lebow, 2021).
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2015’te dünyada toplam perakende satışların %7.4’ünü e-ticaret
satışları oluştururken, 2022 yılında bu oran %21’e çıkmıştır ve 2025
yılında %24,5 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir (Coppola, 2022).
Dünyada sınır ötesi B2B (firmadan firmaya) ödemelerinin değerinin
2022’de 35 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir (Juniper Research,
2020). 2025 yılı itibariyle küresel tüketim harcamalarının %12’sini eticaretin oluşturacağı düşünülmektedir (FIS, 2022. s.7).
Covid-19 krizinin e-ticaret üzerindeki etkisi, ürün kategorileri ve
satıcılar açısından aynı değildir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde
(tek kullanımlık eldivenler gibi) kişisel korunma, ev aktiviteleri, market
ürünleri, bilgi iletişim teknolojileri ekipmanları tarzı ürünlere yönelik
talepte bir artış gözlemlenirken; seyahat, spor ürünlerinde azalma
olmuştur. Kore'de Temmuz 2019 ile Temmuz 2020 arasında e-ticaret işlem
değeri %15,8 yükselmiş; özellikle yemek hizmetleri (%66,3), ev eşyaları
(%48) ve yiyecek- içeceklere (%46,7) ait online işlem değerinde önemli
artışlar görülmüştür. Kültür-eğlence hizmetleri ve seyahat-ulaşım
hizmetlerini içeren çevrimiçi işlemler ise sırasıyla %67,8 ve %51,6
oranında azalma göstermiştir. Pandemi sürecinde dünyada ürünlerini
doğrudan tüketicilere veya restoranlara satmak için dijital teknolojileri
kullanmaya başlayan (çiftçiler gibi) ekonomik birimlerin özellikle gıda
tedarik zinciri boyunca birçok ülkede e-ticarete yönelmeleri dikkat çekici
olmuştur (OECD, 2020c). E-ticaret platformlarının gelişmesi, aracı hizmet
sağlayıcıların ve sundukları entegre olanakların (lojistik, ödeme vb)
artması, yeni e-ticaret iş modelleri (stoksuz e-ticaret, özel etiket, iş ortaklığı
gibi), yeni finansman biçimleri (kitle fonlaması vb) küçük girişimcilerin ve
start-up’ların piyasaya girişine hız kazandırmıştır.
3. E-Ticarette Ödeme Sistemleri
Morgan Stanley (2015) tarafından yapılan bir araştırmaya göre akıllı
telefonlar ve ücretsiz teslimat, tüketicileri çevrimiçi duruma getiren ve
siparişlerini tamamlamalarını sağlayan temel unsurlar arasındadır. Bunlara
ek olarak, tüketicilere sunulan ödeme alternatifleri, kişisel bilgilerin ve
ödeme bilgilerinin güvenliği/güvenlik açıkları, sanal işlemlerde tüketici
haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler vb faktörler tüketicilerin eticareti tercih etmesi veya etmemesinde önemli etkenler arasında
sayılabilir.
Genel olarak alıcısından, üreticisine, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcısına, satıcısına, dijital teknoloji sağlayıcısına, ödeme
enstrümanlarına ve aracı kuruluşlara, bankalara, lojistik hizmet
sağlayıcısına, düzenlemelere ve uygulayıcı/denetleyicilere kadar çok geniş
bir yelpazeyi kapsayan e-ticaret ekosistemi içinde ödeme yöntemlerinin, e-
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ticaret işlemlerinin yoğunluğunu etkileyen önemli bileşenlerden biri
olduğu söylenebilir.
Ödeme sistemi; paranın dolaşımını, transferini sağlayan ve
kolaylaştıran; araçlar, kurallar, süreçler ve bankalar arası fon transferini
ifade eder (European Central Bank, 2010).
E-ticarette “kapıda nakit ödeme” seçeneği dışındaki enstrümanların
elektronik ödeme (e-ödeme) sistemi içinde değerlendirilmesi söz
konusudur. E-ödeme sistemi, e-ticaretin bel kemiği ve en önemli
unsurlarından biri olarak kabul edilmekte olup, bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanan bir ödeme hizmeti olarak tanımlanabilir
(Bezhovski, 2016).
Günümüzde e-ödemenin pek çok farklı formu mevcuttur. OECD (2006)
online ödeme sistemlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırır:
a)Hesap tabanlı sistemler

b) Elektronik para tabanlı sistemler

Kredi kartları

Online nakit sistemleri

Banka kartları

Akıllı kart sistemleri

Aracılık hizmetleri
Mobil ödeme ve telefon hesabı hizmetleri
Online bankacılık aracılığıyla ödeme
Bilindiği üzere kredi kartlarının sanal ve fiziki formu mevcut olup,
ödemelerde en çok tercih edilen araçlar arasındadır.
Banka kartı; ödemelerin doğrudan banka hesabından çekilmesinde
kullanılır.
Aracılık sistemlerinde; kredi kartı ya da banka hesap bilgileri ile
sisteme kayıt olunur ( Paypal, BKM Express vb). Ödeme, alıcının kişisel
hesabından tahsil edilir.
Mobil ödeme ve telefon hesabı/hattı hizmetleri; kablosuz cihazlar
aracılığıyla yapılan, bir banka hesabı veya telefon faturası yoluyla
gerçekleştirilen ödemelerdir.
Online bankacılık hizmetleri; banka şubesine gitmeden, internet erişimi
olan bir bilgisayar aracılığıyla ya da mobil uygulamalar yoluyla yapılan
bankacılık işlemlerini (EFT, havale vb) kapsar.
Online nakitler ya da dijital nakitler; genel olarak dijital tabanlı
sistemde saklanabilen, transfer edilebilen parayı ifade eder.
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Akıllı kart; içinde bir veya daha fazla entegre devre içeren (Hendry,
2007), ödemelerde de kullanılabilen standart boyutlu plastik bir karttır.
Gömülü mikroişlemciye (çip) sahip bu karta, ödeme işlemlerini
etkinleştirmek için gerekli bilgiler yüklü olup (European Central Bank,
2010), kart temaslı ve temassız olarak kullanılabilir.
E-ticarette; “kapıda ödeme” seçeneği yanında geleneksel olarak
kullanılan başlıca ödeme araçları; “kredi kartı”, “banka kartı”, “elektronik
fon transferi (EFT)”, “havale”, “akıllı kart”, “ön ödemeli kart” olarak
sıralanabilir. Günümüzde dünyada yeni nesil ödeme yöntemleri arasında
olan “mobil ödeme sistemleri-dijital cüzdan uygulamaları” da hızla
gelişmekte ve tercih edilir olmaktadır.
Fiziki cüzdan işlevlerini sanal ortamda sunduğu söylenebilecek dijital
cüzdan yerine elektronik cüzdan (e-cüzdan) kavramı da kullanılmaktadır.
“E-cüzdan” veya “dijital cüzdan” akıllı telefonlarda kullanıldığında buna
“mobil cüzdan” denir (Bamforth, 2008).
Dijital cüzdan; bireylerin veya işletmelerin elektronik olarak işlem
yapmalarını sağlayan yazılım, elektronik cihaz veya çevrimiçi bir hizmeti
ifade eder (CFI Team, 2022). Fiziki cüzdanlardaki gibi ayrı ayrı kart
taşınması yerine kredi kartı, banka kartı bilgilerinin e-cüzdanda
saklanması, kullanılması olanağını sunar. Ağırlıklı olarak bir akıllı telefon
uygulaması biçiminde taşınan dijital cüzdan, masaüstü bilgisayarlar ya da
dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla da kullanılabilir. Ancak mobil uygulama,
mobilitesi ve esnekliği nedeniyle dijital cüzdanın en popüler versiyonudur
(CFI Team, 2022).
Soğuk cüzdan (donanım cüzdanı); kullanıcının özel anahtarlarını
çevrimdışı bir donanım aygıtında depolayan para cüzdanıdır (Conti
&diğerleri, 2018).
Sıcak cüzdanlar (yazılım cüzdanı), dijital varlıkları çevrimiçi bir
ortamda saklamak, almak, göndermek için kullanılır ve internete bağlı bir
yazılımın parçası olarak işlev görür (Kaspersky Lab, 2020).
3.1. Dünyada Ödeme Yöntemlerine İlişkin Güncel Eğilimler
Tüketicilerin e-ticaret işlemleri için ödeme yöntemi tercihlerinde
ağırlıkla; seçilen yöntemin hanehalkı ödeme planına uygunluğu, kolaylığı,
güvenliği ve işlem hızının etkili olduğu söylenebilir.
Kredi kartları ve dijital cüzdanlar, dünyada online alışverişlerde en
yaygın kullanılan ödeme yöntemleri arasındadır. Özellikle dijital cüzdanlar
son dönemlerde ödeme yöntemleri içinde dikkate değer ölçüde tercih edilir
durumdadır. 2020'de dijital ve mobil cüzdanlar ile küresel e-ticaret ödeme
işlemlerinin yaklaşık %45’i gerçekleştirilmiş ve dijital cüzdan dünya
67

çapında en popüler çevrimiçi ödeme yöntemlerinden biri haline gelmiştir.
Kredi kartları 2020 yılında e-ticaret ödemelerindeki % 23'lük payıyla ikinci
sırada yer almaktadır (Tighe, 2022). 2025 yılına gelindiğinde e-ticaret
harcamalarının %59’unun mobil cihazlar üzerinden yapılacağı
düşünülmektedir (FIS, 2022, s.7).
Tablo1’e göre; 2021'de kredi kartının küresel e-ticaret
harcamalarındaki payı ortalama %21 iken, 2025'te bu oranın %19’a
düşeceği öngörülmektedir. Küresel düzeyde dijital/mobil cüzdanların eticaret harcamalarındaki payı 2021’de ortalama %49 iken 2025 yılına
gelindiğinde bu oranın %53’e yükselmesi beklenmektedir.
Tablo 1: Küresel E-ticaret Ödeme Yöntemleri
(E-ticaret harcamalarındaki payı)
Ödeme Yöntemi

2021

2025

Dijital/mobil cüzdan

%49

%53

Kredi kartı

%21

%19

Banka kartı

%13

%13

Banka transferleri

%7

%6

Şimdi al, sonra öde

%3

%5

Kapıda ödeme

%3

%1

Otomatik ödeme

%1

%1

Ön ödeme

%1

%1

Ön ödemeli kart

%1

0

Sonradan ödeme

%1

0

Diğer

%1

%1

Kaynak: FIS (2022). Global Payments Report, Powering the next payments
frontier, https://worldpay.globalpaymentsreport.com/en

Bölgesel düzeyde bakıldığında (bkz. tablo 2) ; Asya Pasif ülkelerinin
2021 yılında e-ticaret ödemelerinde ortalama %69 ile dijital/mobil cüzdana
diğer bölgelere göre en fazla yer veren ekonomiler oldukları
görülmektedir.
Tablo 2’ye göre; Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ortalama %17 ile
dijital/mobil cüzdanları diğerlerine göre en az tercih eden ekonomiler
olmuştur. Bu ülkelerin ödeme yöntemi olarak ağırlıklı olarak kredi kartını
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kullandıkları anlaşılmaktadır. Aynı zamanda kapıda ödeme yönteminin de
oldukça tercih edilen bir yöntem olduğu görülmektedir.
Yine tablo 2’ye göre; Latin Amerika ülkeleri ortalama %39 ile e-ticaret
işlemlerinde kredi kartlarını en fazla kullanan ekonomiler
görünümündedir. Bu ekonomilerde önemli oranda dijital cüzdan ve banka
kartı kullanımı da söz konusudur. Avrupa ülkelerinde ise dijital cüzdan ve
kart kullanım oranı birbirine yakın durumdadır. Kuzey Amerika
ekonomilerinde ödeme yöntemi olarak öncelikle kredi kartı tercih
edilmekte, bunu dijital cüzdan ve bankı kartı izlemektedir.
Tablo 2: Bölgesel Düzeyde E-Ticarette Tepedeki Beş Ödeme
Yöntemi (E-ticaret harcamalarındaki payı) (2021 yılı)
Bölgeler
Avrupa

Asya Pasifik Ülkeleri

Ödeme Yöntemleri

Payı

Dijital/mobil cüzdan

%27

Kredi kartı

%25

Banka kartı

%17

Banka transferleri

%14

Şimdi al, sonra öde

%8

Dijital/mobil cüzdan

%69

Kredi kartı

%13

Banka kartı

%8

Banka transferleri

%5

Kapıda ödeme

%3

Ortadoğu ve Afrika

Kredi kartı

%31

Ülkeleri

Dijital/mobil cüzdan

%17

Banka transferleri

%16

Kapıda ödeme

%14

Banka kartı

%13

Kredi kartı

%31

Dijital/mobil cüzdan

%29

Kuzey
Ülkeleri

Amerika

Banka kartı

%21

Banka transferleri

%8

Şimdi al, sonra öde

%4

69

Latin

Amerika

Ülkeleri

Kredi kartı

%39

Dijital/mobil cüzdan

%19

Banka kartı

%18

Banka transferleri

%10

Sonradan ödeme

%7

Kaynak: FIS (2022). Global Payments Report, Powering the next payments
frontier, https://worldpay.globalpaymentsreport.com/en

AB 27’de online alış veriş yapan internet kullanıcılarının oranı
günümüzde %76'ya ulaşmıştır (European Commission, 2022) ve
Avrupa'da çevrimiçi alışverişlerde kredi kartları, banka kartları ya da dijital
cüzdanlarla ödeme yapmak oldukça yaygındır. Ülkeler arasında ödeme
yöntemi popülerliği arasında farklılıklar mevcut olup örneğin; Hollanda'da
kredi kartı kullanımı çok popüler değildir ve Hollandalıların %84'ü
çevrimiçi satın alımlarda ulusal ödeme yöntemi iDeal'i kullanmaktadır (
DPD E-shopper Barometer”den akt. Ecommerce News, 2022). Birleşik
Krallık’ta mobil cihazlar çevrimiçi harcama yapmanın birincil yolu
görünümündedir. Benzer şekilde İrlanda, Norveç ve İsveç de akıllı telefon
tabanlı ödemeleri benimseyen ülkeler olarak öne çıkmaktadır (Ecommerce
News, 2021).
Tablo 3: Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde
En Çok Tercih Edilen Ödeme
Yöntemleri
Ülke

Ödeme Yöntemi

%

Birleşik Krallık

Dijital cüzdan

%46

İspanya

Dijital cüzdan

%57

Almanya

Açık Fatura

%51

Avusturya

Açık Fatura

%43

Çek Cumhuriyeti

Banka transferi

%58

Estonya

Banka transferi

%67

Belçika

Visa/Mastercard

%51

İsviçre

Visa/Mastercard

%55

Romanya

Kapıda ödeme

%69

Slovakya

Kapıda ödeme

%72

Hollanda

iDeal

%84
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Kaynak: DPD E-shopper Barometer”den aktaran Ecommerce News (2022)
Online payment methods in Europe, Erişim adresi (20/08/2022)
https://ecommercenews.eu/online-payment-methods-europe/

Tablo 3’te 2017 yılı itibariyle, bazı Avrupa ülkelerinde tüketicilerin
tercih ettiğini söylediği online ödeme yöntemleri görülmektedir. Buna göre
örneğin İspanya’da dijital cüzdan tercih edenlerin oranı %57, İsviçre’de
kredi kartı tercih edenlerin oranı %55’tir.
2019 yılı itibariyle Danimarka'da e-ticaret ödemelerinin önemli bir
bölümü (% 63.4) kart ödemeleri yoluyla yapılmış; Danimarka’yı %60 ile
İrlanda ve %53 ile Birleşik Krallık takip etmiştir. Almanya'da açık
faturalandırma ve otomatik ödemeler çevrimiçi satışların % 40'ını
oluşturmuştur (J.P.Morgan, 2019).
2021 yılı itibariyle, Hollanda’da iDeal yöntemi %83 oranında yine en
çok tercih edilen ödeme sistemi olmuştur. Almanya’da alışveriş yapan
tüketicilerin dijital cüzdan kullanım oranı %53, açık fatura kullanım oranı
%42 seviyesinde seyretmiştir. Fransa’da online alışveriş yapanlar içinde
%46 ile dijital cüzdan, Birleşik Krallık’ta % 50 ile kredi kartları en çok
tercih edilen yöntem olmuştur (Ecommerce News, 2021).
Fatura kesildiği tarihte bedelinin peşin olarak ödenmediği bir fatura
türü olan açık fatura, 10 yıldır Almanya’da çevrimiçi ödemede önemli
oranda kullanılmaktadır. Yaklaşık 10 Almandan 4'ü bu yöntemi tercih
etmektedir. Açık faturalar, satıcının malları fatura ile teslim etmesine
dayanır. Tüketiciler malları deneyebilirler ve genellikle 14 -28 gün gibi bir
süre içinde iade edebilirler veya ödeme yapabilirler. Ayrıca bu sistemde
açık fatura yapısı içinde çalışarak tüketicilerin faturalarını ve ödemelerini
portalları üzerinden yönetmesine olanak tanıyan üçüncü taraf hizmeti de
mevcuttur (Ecommerce Germany News, 2022).
Dünyada 2016-2020 arasında nakitsiz (kredi kartı, banka kartı, dijital
cüzdan vb ile yapılan) ödeme hacmi yıllık %7,8 oranında artmıştır. 20202021 arası B2B küresel nakitsiz işlemler yıllık %9,3 seviyesinde
yükselmiştir. 2025’e gelindiğinde “anlık ödemeler” ve “elektronik paranın
(e-para)” küresel nakitsiz işlemlerin %25’inden fazlasını oluşturacağı
tahmin edilmektedir (Capgemini Research Institute, 2021, s.21-25).
Anlık ödemeler; banka müşteri hesapları arası para transferi teknolojsi
olup; “7 gün 24 saat para transferi yapılabilen, paranın anında alıcı müşteri
hesabına aktarıldığı, işlem sonucunda alıcının ve göndericinin
bilgilendirildiği, çoğunlukla düşük tutarlı bireysel ödemeleri içeren, kesin
ve geri döndürülemez işlemler anlık ödemelerin kapsamını
oluşturmaktadır” (Cündoğlu&diğerleri, 2019.s.11).
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) elektronik parayı; e-para ihraç eden
kuruluş dışındaki kuruluşlara ödeme yapmak için kullanılabilecek teknik
bir cihaz üzerinde parasal değerin elektronik bir deposu olarak tanımlar
(European Central Bank, 2022). E-parada elektronik olarak depolanan
değer söz konusudur (World Bank Document, 2014, s.1-3).
Türkiye’de Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (2013)
elektronik parayı ;“elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul
edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, kanunda
tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik
para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da
ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer”olarak tanımlar.
3.1.1. Türkiye’de Ödeme Yöntemlerine İlişkin Güncel Eğilimler
Türkiye, Avrupa'da en hızlı büyüyen çevrimiçi pazarlardan biri olarak
kabul edilmektedir ( Best, 2022). Ülkemiz e-ticaret piyasası 2021 yılı
itibariyle 16,3 milyar ABD doları gelirle dünyada en büyük 18.piyasadır.
Türkiye e-ticaret pazarı, 2021'de dünya çapında e-ticaret piyasasında
görülen %15'lik büyümeye, %38'lik bir büyüme oranı ile katkıda
bulunmuştur. Ülkemizin 2021 ile 2025 yılları arasında e-ticaret
piyasasında yıllık ortalama %15'lik bir büyüme oranıyla, küresel
ortalamayı (%6) geride bırakması beklenmektedir (EcommerceDB, 2022).
2020 yılında yaklaşık 101,5 milyar TL olan B2C (firmadan tüketiciye)
e-ticaret piyasası yerel para birimiyle % 29,6 oranında büyümüştür. Aynı
dönemde nüfusun %37’si online alış veriş yapmıştır ve bu ülkedeki toplam
perakende satışların %7’si düzeyindedir. E-ticaret tüketicilerinin yaklaşık
üçte biri sınır ötesi alışveriş yapmakta olup; toplam e-ticaretin %4.4’ü sınır
ötesi gerçekleşmiştir (J.P.Morgan, 2021).
2021 yılında Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine
göre %69 artarak 381,5 milyar TL olmuştur. Aynı yıl e-ticaretin GSYİH
içindeki payı %5,1 oranında seyretmiştir (E-Ticaret Bilgi Platformu, 2022,
s.1) E-ticaret pazarındaki gelirin 2022'de 26,10 milyar dolar olarak
gerçekleşeceği ve e-ticaret pazarında, kullanıcı sayısının 2025 yılına kadar
58 milyon kullanıcıya ulaşacağı tahmin edilmektedir. (Statista, 2022)
Türkiye’de 2021 yılında e-ticaret faaliyetinde bulunan 484.347 işletme
mevcut olup; bu işletmelerin 26.442 adedi ETBİS’e kayıtlı hizmet
sağlayıcıdır ve 472.604’ü ise aracı hizmet sağlayıcı bünyesinde yani eticaret pazar yerlerinde faaliyet yürütmektedir (E-Ticaret Bilgi Platformu,
2022).
Türkiye’de ödeme yöntemleri bazında kartlı işlemlerle gerçekleştirilen
e-ticaret hacmi yaklaşık 227 milyar TL ile diğer yöntemlerden oldukça
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fazladır (bkz. tablo 4). 2021 itibariyle e-ticaret hacminin yaklaşık %60’ı
kartlı işlemler yoluyla gerçekleşmiştir. Tabloya göre kartlı işlemleri, işlem
değeri olarak havale/EFT yöntemleri takip etmektedir.
Tablo 4: Ödeme Yöntemleri Bazında E-Ticaret Hacmi (2021)
Ödeme Yöntemi

Milyar TL

Kartlı İşlemler

227,3

Havale/EFT Diğer Ödemeler

143,6

Kapıda Ödeme

10,6

Kaynak: E-Ticaret Bilgi Platformu, (2022).Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
(ETBİS) 2021 Yılı Verileri, T.C.Ticaret Bakanlığı ETBİS 2021 Yılı ETicaret Bülteni

Türkiye’de 2019 yılı itibariyle ödeme yöntemleri içinde kartların payı
%69’dur ve bu oranın 2023 yılında %71’e çıkacağı tahmin edilmektedir
(bkz.tablo5).
Tablo 5: Türkiye’de En Fazla Tercih Edilen Ödeme Yöntemleri
Ödeme Yöntemi

2019

2023

Kartlar

%69

%71

Banka Transferleri

%11

%11

Dijital cüzdan

%7

%10

Nakit

%10

%7

Diğer

%3

%1

Kaynak:J.P.Morgan(2020). E-commerce Payments Trends Report: Turkey, Erişim
adresi(20/08/2022
https://www.jpmorgan.com/merchantservices/insights/reports/turkey-2020

2023 yılında banka transfer oranının %11 ve dijital cüzdan oranın %10
seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Tablo 5’e göre e-ticarette
dijital cüzdan kullanımın artacağı ama kart kullanımının ağırlığını
sürdürmeye devam edeceği görülmektedir.
Yani veriler bağlamında ülkede kısa vadede dijital cüzdan gibi yeni
nesil ödeme yöntemlerine ilgi artsa da; özellikle kartların yerine geçmekten
uzak olduğu söylenebilir. Ama dijital teknolojideki hızlı gelişmelerin,
değişen tüketici alışkanlıklarının, ödeme yöntemlerinin tercih edilme
seyrini etkilemesi beklenebilir.
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4. Sonuç
Dünyada son yıllarda dijital teknolojilerin artan oranda gelişmesi ve
yaygınlaşması, dijital tabanlı ekonomiyi giderek daha fazla gündeme
getirmektedir. Dijital dönüşüm ile birlikte geleneksel ekosisteme entegre
olan ve yer yer onu dönüştüren dijital ekosistem, ekonomik faaliyetlerin de
yaratıcı dinamiği haline gelmektedir. Tedarikten, üretim ve dağıtıma; veri
analitiğinden dijital varlıklara kadar geniş bir yelpazede dijital teknolojiler
kullanılmakta ve daha katmanlı bir değer zinciri ortaya çıkmaktadır.
Elektronik ortam, iktisadi ve ticari faaliyetlerin çevrimiçi
gerçekleştirilmesini sağlarken, bizzat bu faaliyetlerin dönüştürücü öznesi
(dijital-kripto varlıklar, nesnelerin interneti vb olgular ile) haline de
gelmektedir.
Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da büyüyen e-ticaret, dijital tabanlı
ekonominin temel bileşenlerinden biri olup; ödeme sistemleri de
tüketicilerin / satıcıların e-ticarete ilgisini ve e-ticaret hacmini etkileyen
önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Kredi kartı, banka transferleri,
kapıda ödeme gibi daha geleneksel ödeme sistemlerinin yanında dijital
cüzdan gibi görece daha yeni yöntemler de dünya çapında
kullanılmaktadır.
Ülke ekonomilerinde ödeme yöntemlerine ilişkin eğilimler farklılıklar
göstermekte; bazı ülkelerde kartlar, bazı ülkelerde dijital cüzdan ya da
farklı sistemler ön plana çıkmaktadır. Sistemlerin güvenliği, kolaylığı,
hanehalkının ödeme planına uygunluğu, alışkanlıklar, genel olarak bu
yöntemlerin tercih edilmelerinde göz önünde bulundurulan faktörler
arasında sayılabilir. Ancak ödeme sistemleri eğilimlerinin, tüketici ve
satıcı tercihlerinin sosyo-ekonomik nedenleri; bunların makroekonomik
değişkenler ile ilişkisi başka bir çalışma konusudur.
E-ticaret; son yıllarda hızla gelişen ekosistemi, sistemin temel
öğelerinden olan ödeme yöntemleri ile yeniliklere ve gelişmeye açık bir
potansiyel barındırmaktadır. Bu potansiyelin ülke ekonomilerinin özgün
yapısal dinamikleri, gelir düzeyi vb üzerinde şekillenerek ve farklılaşarak
ortaya çıkması beklenebilir.
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1. Giriş
Sürdürülebilirlik kavramı temel olarak insan ihtiyaçlarını sağlamak
amacıyla kaynakları korumak, bu doğrultuda refaha katkıda bulunmak ve
insanı olası zararlardan korumaktır (Goodland, 1995: 6). Çevresel
sürdürülebilirlik kavramı ise işletmelerin çevresel sorunları en aza
indirgeyerek faaliyetlerinden kaynaklanan doğal kaynak tüketimini,
emisyonu ve çevresel kirlenmeyi etkin bir şekilde yönetebilmesiyle
ilgilidir (Yücel, 2018: 40). Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorunlar
son yüzyılda gündeme gelen önemli konular arasında yer almaktadır. Öyle
ki, çevresel sorunlar ülkelerin kalkınmasının önünde ciddi bir engel teşkil
etmektedir (Başar, 2018: 12). Çevresel bozulma, şüphesiz kurumsal
sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasındaki başlıca nedenlerden
biridir. Dünya kaynaklarının kıt olması, bu kaynakların nasıl sürdürülebilir
olacağı konusunu da beraberinde getirmiştir (Demren, 2017: 56-57). Bu
durum çevresel sürdürülebilirliğin firmalar açısından önemini de
artırmıştır.
Çevresel açıdan sürdürülebilir olan bir firma kendisini ekolojik sistemin
parçası olarak görmektedir. Bunun yanı sıra, girdileri mal ve hizmet haline
dönüştürerek kaynak israfını önlemektedir ve kaynakların verimli bir
şekilde kullanımını sağlamaktadır. Ayrıca, işletme içinde toplantı ve
eğitimler düzenleyerek çevresel bilinci artırmayı hedeflemektedir (Nemli,
2004). Çevresel sürdürülebilirlik performans değerlemesi yapısı gereği pek
çok alternatif ve kriteri barındırmaktadır. Bu açıdan Çok Kriterli Karar
Verme (ÇKKV) problemi olarak düşünülmektedir ve sürdürülebilirlik
performansının ÇKKV yöntemleri ile ele alındığı çalışma sayısında son
dönemlerde büyük bir artış yaşanmaktadır.
Bu çalışmada, Şişecam fabrikasının çevresel sürdürülebilirlik
performansının ÇKKV yöntemleri ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda, belirlenen sekiz gösterge temelinde 2018-2021 dönem aralığı
çevresel sürdürülebilirlik performansı Entropy- Complex Proportional
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Assesment (COPRAS) modeli ile ölçülmüştür. Kriter ağırlıkları Entropy
yöntemi ile performans sıralamaları ise COPRAS yöntemi ile
belirlenmiştir. Bahsi geçen yöntemler, kolay uygulanabilir olmaları ve
gerçek dünya problemlerine uygun olmaları nedeniyle tercih edilmiştir.
2.1 Literatür Taraması
Ulusal ve uluslararası literatürde çevresel sürdürülebilirliği çeşitli
şekillerde ele alan pek çok çalışmaya (Feroz vd. 2021; Han, 2021; Khan
vd. 2022; Babu vd. 2022; Ozturk ve Ullah, 2022; Beşen ve Olhan, 2021)
rastlamak mümkündür. Çevresel sürdürülebilirlik performansını ÇKKV
yöntemleri ile ele alan ilgili çalışmalar ise Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının ÇKKV Yöntemleri
İle Değerlendirildiği Çalışmalar
Yazar/(lar)

Amaç

Tsai vd. (2013)

Yeşil bina projelerinin
çevresel
sürdürülebilirliğini
değerlendirmek
Hizmet
tedarik
zincirlerinin
çevresel
performansını
değerlendirmek
146 ülkenin çevresel
sürdürülebilirlik
performansını
değerlendirmek
Otellerin
inşaat
projelerinin
çevresel
sürdürülebilirliğini
değerlendirmek
Yeşil
tedarikçilerin
ekonomik ve çevresel
sürdürülebilirlik
performansını
değerlendirmek
Perakende
sektöründe
çevresel sürdürülebilirlik
performansını
değerlendirmek
Akdeniz'in
Avrupa
yakasındaki yedi ülkede
37
deniz
limanı
bölgesinde
ekonomik,

Chithambaranathan
vd. (2015)

Liu (2007)

Zolfani vd. (2018)

Wang
(2016)

Chen

Erol
ve
(2008)

vd.

Özmen

Stanković vd. (2021)
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Kullanılan
Yöntem/(ler)
DEMATEL, ANP ve
ZOGP
Gri
ELECTRE
VIKOR

tabanlı
ve

Bulanık AHP

SWARA
COPRAS

AHP-TOPSIS

AHP ve TOPSIS

EntropyPROMETHEE

ve

Saraswat
ve
Digalwar (2020)

sosyal,
çevresel
sürdürülebilirliği
değerlendirmek
Sürdürülebilirlik
temelinde Hindistan’daki
enerji
alternatiflerini
değerlendirmek

Bulanık AHP

3. Metodoloji
Bu bölümde çalışmada kullanılan Entropy ve COPRAS yöntemlerinin
detaylı açıklamalarına yer verilmiştir.
3.1. Entropy Yöntemi
Rudolph Clausius (1865) tarafından bir sistemdeki belirsizliğin ve
düzensizliğin ölçüsü şeklinde tanımlanan Entropy yöntemi (Zhang vd.,
2011: 444) kriterlerin ağırlıklarını hesaplamak için kullanılan nesnel
yöntemler arasında yer almaktadır. Yöntemin adımları aşağıda
sunulmuştur (Wang ve Lee, 2009: 8982).
Adım 1: Karar matrisi oluşturulur.

 x11

 x21


 xm1

x12
x22
xm 2

x1n 

x2 n 


xmn 

(1)

Adım 2: Karar matrisi, eşitlik (2) kullanılarak normalize edilir.

Pij 

xij
m

x
i 1

ij

(2)
Pij normalleşmiş karar matrisi elemanlarını ifade eder.
Adım 3: Her bir kriterin Entropy ölçüsü eşitlik (3) yardımıyla
hesaplanır.
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n

e j  k  Pij InPij
i 1

(3)

j

Eşitlik (3)’te k bir sabittir ve k  1 formülü ile ifade edilir.
ln(m)
E j j. kriterin Entropy değerini, m alternatif sayısını göstermektedir.

Adım 4: Kriterlerin farklılaşma derecesi eşitlik (4) yardımıyla
hesaplanır.

d j  1 ej ,  j

(4)

dj, karşıtlık yoğunluğunu ifade eder.
Adım 5: Kriter ağırlıkları eşitlik (5) kullanılarak hesaplanır.

Wj 

dj

i

n

d
k 1

(5)

k
n

0  w j  1 ve  w j  1 .
j 1

3.2. COPRAS Yöntemi
COPRAS yöntemi, alternatifleri önem ve fayda derecelerine göre
sıralamakta ve değerlendirmektedir (Özdağoğlu, 2013: 235). Bu
yöntemde
fayda
ve
maliyet
yönlü
krterlerin
sonuçların
değerlendirilmesine etkisi ayrı ayrı gözlenir (Lalić vd., 2021:498).
Yöntemin adımları şu şekildedir (Das vd., 2012: 237; Chatterjee vd.,
2011: 853):
Adım 1: Karar Matrisi Oluşturulur
D ile simgelenen karar matrisi eşitlik (6)’da gösterilmiştir.

C1 C2
A1  x11
A x
D  2  21
. 

Am  xm1

x12
x22
xm 2

Cn
x1n 
x2 n 


xmn 

(6)
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i  1,2,..., m ; C j : j. değerlendirme kriteri

Ai : i. alternatif
j  1,2,..., n

Adım 2: Normalize Edilmiş Karar Matrisi Oluşturulur
Karar matrisi eşitlik (7) yardımıyla normalize edilir.

xij* 

xij



(j  1,2,...,n)

m

(7)

x
i 1 ij

Adım 3: Ağırlıklı Normalize Edilmiş Karar Matrisinin Oluşturulur
Ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisi eşitlik 8 yardımıyla
oluşturulur.

D '   dij 

mxn

 xij* .w j

(8)

w j , j. kriterin ağırlığıdır. xij* j. kriter bazında i. alternatifin normalize
edilmiş değeridir.
Adım 4: Faydalı ve Faydasız Ölçütleri Hesaplanır
Faydalı (maksimize) ve faydasız (minimize) kriterler sırasıyla eşitlik 9
ve10 kullanılarak hesaplanır.
k

Si   dij j  1,2,..., k faydalı ölçütler

(9)

j 1

Si  

n

d

j k 1

ij

j  k  1, k  2,..., n faydasız ölçütler

(10)

Adım 5: Göreceli Önem Değerleri ( Qi ) Hesaplanır
Her bir alternatiffe ait göreceli önem değeri eşitlik (11) kullanılarak
hesaplanır. Göreceli önem değeri en yüksek olan alternatif en iyi
alternatiftir.

 S

1
S 
S
m

Qi  Si

i 1

i

(11)

m

i

i

i

Adım 6: EnYüksek Göreceli Önem Değerleri Hesaplanır
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Göreceli önem değeri en yüksek olan alternatif eşitlik (12) ile belirlenir.

Qmax  max  Qi  i  1,2,..., m

(12)

Adım 7: Performans İndeks ( Pi ) Değerleri Hesaplanır
Alternatifler için performans indeks değerleri eşitlik (13) ile hesaplanır.
Pi 

Qi
.100%
Qmax

(13)

Değerler büyükten küçüğe doğru sıralanır ve Pi değeri 100 olan
alternatif sıralamada ilk sırada yer alır.
4. Uygulama
Bu çalışmada, Şişecam fabrikasının çevresel sürdürülebilirlik
performansının ÇKKV yöntemleri ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda, ilgili firmanın 2018-2021 çevresel sürdürülebilirlik
performansı Entropy-COPRAS modeli ile ölçülmüştür. Kriter ağırlıkları
Entropy yöntemi ile performans sıralamaları ise COPRAS yöntemi ile
belirlenmiştir. Çalışmanın alternatifleri 2018-2021 dönem aralığındaki
dört yıl olarak belirlenmiştir. Firmanın sürdürülebilirlik raporundan elde
edilen sekiz adet çevresel sürdürülebilirlik kriteri ise birim ve
optimizasyon yönleri ile birlikte Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Kriterler
Kod
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

Kriter
Toplam enerji tüketimi
Kapsam 1 emisyonu
Toplam su tüketimi
Atık su
Toplam atık miktarı
Tehlikeli atık miktarı
Geri dönüştürülen atık miktarı
Çevre eğitimi

Birim Optimizasyon
GJ
min
%
min
m3
min
m3
min
ton
min
%
min
%
maks
kişi*saat
maks

Kaynak:(https://www.sisecam.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlama/surdurulebil
irlik-raporu)

4.1. Entropy Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi
Entropy yöntemi ile kriter ağırlıklarını belirlemek için ilk adım olarak
Tablo 1’de yer alan karar matrisi eşitlik 2 ile normalize edilmiştir (Tablo
3). Ardından, eşitlik 3 ve 4 yardımıyla Entropy ölçüleri ve farklılaşma
84

dereceleri hesaplanmış ve Tablo 4’te sunulmuştur. Son aşamada ise eşitlik
5 yardımıyla kriter ağırlıkları hesaplanmış ve Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 3. Karar Matrisi
2018
2019
2020
2021

“K1”
78.144.23
1
76.093.33
2
78.395.60
6
84.010.31
5

“K2”
5.042.
960
5.294.
159
5.380.
093
4.714.
195

“K3”
41.397.
899
37.789.
441
38.208.
995
36.608.
574

“K4”
18.200.2
82
18.039.9
32
29.379.2
64
26.711.6
66

“K5”
4.600.
964
2.089.
972
1.885.
547
1.691.
314

“K6”
249.30
9
73.751

“K7”
54

113.58
0
41.361

55

“K8”
15.88
1
20.39
2
1.959

55

3.589

54

Tablo 4. Normalize Edilmiş Karar Matrisi
201
8
201
9
202
0
202
1

“K1”

“K2”

“K3”

“K4”

0,246
8
0,240
3
0,247
6
0,265
3

0,246
8
0,259
1
0,263
3
0,230
7

0,268
8
0,245
4
0,248
1
0,237
7

0,197
1
0,195
4
0,318
2
0,289
3

“K5”

0,4481
0,2035
5
0,1836
4
0,1647
2

“K6”

“K7”

“K8”

0,521
6
0,154
3
0,237
6
0,086
5

0,247
7
0,247
7
0,252
3
0,252
3

0,3797
4
0,4876
0,0468
4
0,0858
2

Tablo 5. Entropy Ölçüsü ve Farklılaşma Derecesi
“K1”

e 0,9995
j

07744

d 0,0004
j

92256

“K2”

“K3”

“K4”

“K5”

“K6”

“K7”

“K8”

0,9990
65264

0,9992
44173

0,9826
99255

0,9320
00126

0,8519
77377

0,9999
69642

0,773
30265

0,0009
34736

0,0007
55827

0,0173
00745

0,0679
99874

0,1480
22623

0,0000
30358

0,226
69735

“K7”
0,00007

“K8”
0,4904

Tablo 6. Kriter Ağırlıkları
ej

“K1”
0,0011

“K2”
0,0020

“K3”
0,0016

“K4”
0,0374

“K5”
0,1471

“K6”
0,3202

Tablo 5’e göre önem derecesi en yüksek kriter K6 (Tehlikeli atık
miktarı) olarak belirlenirken, K7 (Geri dönüştürülen atık miktarı) en düşük
önem derecesine sahip kriter olarak belirlenmiştir.
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4.2. COPRAS Yönteminin Uygulanması
COPRAS yöntemi ile yıllar bazında çevresel sürdürülebilirlik
değerlendirmesinin ilk adımı olarak eşitlik 7 yardımıyla karar matrisi
normalize edilmiştir (Tablo 6). İkinci aşamada, eşitlik 8 ile ağırlıklı
normalize edilmiş matris hazırlanmış ve Tablo 7’de sunulmuştur. Son
aşamada, eşitlik 9 ve 10 ile faydalı ve faydasız ölçütler belirlenerek, son
aşamada eşitlik 11 ile nihai sıralama elde edilmiş ve Tablo 8’de
sunulmuştur.
Tablo 7. Normalize Edilmiş Karar Matrisi
201
8
201
9
202
0
202
1

“K1”
0,246
8
0,240
3
0,247
6
0,265
3

“K2”
0,2468
2
0,2591
2
0,2633
2
0,2307
3

“K3”
0,268
8
0,245
4
0,248
1
0,237
7

“K4”
0,1971
2
0,1953
8
0,3181
9
0,2893

“K5”
0,4481
0,2035
5
0,1836
4
0,1647
2

“K6”
0,5215
7
0,1542
9
0,2376
1
0,0865
3

“K7”
0,2477
1
0,2477
1
0,2522
9
0,2522
9

“K8”
0,3797
4
0,4876
0,0468
4
0,0858
2

Tablo 8. Ağırlıklı Normalize Edilmiş Karar Matrisi
201
8
201
9
202
0
202
1

“K1”
0,0002
6
0,0002
6
0,0002
6
0,0002
8

“K2”
0,0005
0
0,0005
2
0,0005
3
0,0004
7

“K3”
0,0004
4
0,0004
0
0,0004
1
0,0003
9

“K4”
0,0073
8
0,0073
1
0,0119
1
0,0108
3

“K5”
0,0659
2
0,0299
4
0,0270
2
0,0242
3

“K6”
0,1670
2
0,0494
1
0,0760
9
0,0277
1

“K7”
0,0000
2
0,0000
2
0,0000
2
0,0000
2

“K8”
0,1862
4
0,2391
4
0,0229
7
0,0420
9

Tablo 9. Faydalı ve Faydasız Ölçütler ve Nihai Sıralama

2018
2019
2020
2021

Si 

Si 

1/ Si

Qi

0,1863
0,2392
0,0230
0,0421

0,2415
0,0878
0,1162
0,0639

4,1404
11,3834
8,6045
15,6476

0,7998
1
0,1821
0,2544

Pi
79,9842
100
18,2110
25,4434

Tercih
sırası
2
1
4
3

Tablo 8’e göre Şişecam firmasının çevresel sürdürülebilirlik
performansının en yüksek olduğu yıl 2019 olarak belirlenmiştir. Genel
sıralama ise 2019>2018>2021>2020 şeklinde gerçekleşmiştir.
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5. Sonuç
Çevresel bozulmalarla birlikte doğal kaynaklardaki kıtlığın artması,
işletme yöneticilerinin ekolojik çevreyi önemli bir faktör olarak
değerlendirmelerini gerekli kılmıştır (Özkaya, 2010: 249). Yöneticilerin
yanı sıra, firmalara da çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında görevler
düşmektedir. Bu kapsamda, firmaların çevreye zararı minimum seviyeye
indirecek şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri ve doğal kaynakları
gelecek nesillere kalacak şekilde korumaları çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanması noktasında önemli görülmektedir (Gençoğlu ve Aytaç, 2016:
52).
Bu çalışmada, Şişecam fabrikasının çevresel sürdürülebilirlik
performansının ÇKKV yöntemleri ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda, belirlenen sekiz gösterge temelinde 2018-2021 dönem aralığı
çevresel sürdürülebilirlik performansı Entropy-COPRAS modeli ile
ölçülmüştür. Kriter ağırlıkları Entropy yöntemi ile performans sıralamaları
ise COPRAS yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma sonunda, çevre eğitimi
önem derecesi en yüksek kriter olarak belirlenirken, firmanın yıllara göre
çevresel sürdürülebilirlik performans sıralaması 2019>2018>2021>2020
şeklinde gerçekleşmiştir.
Kaynakça
Babu, S., Singh, R., Yadav, D., Rathore, S. S., Raj, R., Avasthe, R., ... &
Singh, V. K. (2022). Nanofertilizers for agricultural and
environmental sustainability. Chemosphere, 292, 1-19.
Başar, S. (2018). Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre. Erzurum: Fenomen
Yayıncılık.
Beşen, T., & Olhan, E. (2021). Assessment of Agricultural Sustainability
in Sarikum Lake Basin, Sinop Province, Turkey. Journal of
Agricultural Sciences, 27(1), 42-49.
Chatterjee, P.,Athawale, V. M. ve Chakraborty, S. (2011). Materials
selection using complex proportional assessment and evaluation of
mixed data methods. Materials and Design, 32, 851-860.
Chithambaranathan, P., Subramanian, N., Gunasekaran, A., &
Palaniappan, P. K. (2015). Service supply chain environmental
performance evaluation using grey based hybrid MCDM
approach. International Journal of Production Economics, 166,
163-176.

87

Clausius, R. (1865). Ueber Verschiedene für die Anwendung Bequeme
Formen der Hauptgleichungen der Mechanischen Wärmetheorie:
Vorgetragen in der Naturforsch. Gesellschaft den 24.
Das, M. C., Sarkar, B. and Ray, S. (2012). A framework to measure relative
performance of Indian technical institutions using integrated fuzzy
AHP and COPRAS methodology. Socio-Economic Planning
Sciences, 46, 230-241.
Demren, A. S. (2017). Kurumsal İletişim Bağlamında Kurumsal
Sürdürülebilirlik İletişimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
Erol, İ., & Özmen, A. (2008). Çevresel düzeyde sürdürülebilirlik
performansının
ölçülmesi:
Parekende
sektöründe
bir
uygulama. Iktisat Isletme ve Finans, 23(266), 70-94.
Feroz, A. K., Zo, H., & Chiravuri, A. (2021). Digital transformation and
environmental sustainability: A review and research
agenda. Sustainability, 13(3), 1-20.
Gençoğlu, Ü. G., & Aytaç, A. (2016). Kurumsal sürdürülebilirlik açısından
entegre raporlamanın önemi ve BIST uygulamaları. Muhasebe ve
Finansman Dergisi, (72), 51-66.
Goodland,
R.
(1995).
The
Concept
of
Environmental
Sustainability. Annual Review of Ecology And Systematics, 26(1), 1-24.
Han, H. (2021). Consumer behavior and environmental sustainability in
tourism and hospitality: A review of theories, concepts, and latest
research. Journal of Sustainable Tourism, 29(7), 1021-1042.
Khan, S. A. R., Ponce, P., Yu, Z., Golpîra, H., & Mathew, M. (2022).
Environmental technology and wastewater treatment: Strategies to
achieve environmental sustainability. Chemosphere, 286, 131532.
Lalić, S., Jovičić, Ž., & Lukić, R. (2021). Application of the COPRAS Method
in the Evaluation of Trade Efficiency In Serbia. Emc Review-Časopis
Za Ekonomiju, 22(2), 497-509.
Liu, K. F. (2007). Evaluating environmental sustainability: an integration
of multiple-criteria decision-making and fuzzy logic. Environmental
Management, 39(5), 721-736.
Nemli, E. (2004). Sürdürülebilir Kalkınma: Şirketlerin Çevresel ve Sosyal
Yaklaşımları. İstanbul: Filiz Kitabevi.
Özdağoğlu, A. (2013). Çok ölçütlü karar verme modellerinde
normalizasyon tekniklerinin sonuçlara etkisi: COPRAS örneği.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
8(2), 229-255.
Özkaya, B. (2010). İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Anlayişinin Uzantisi
Olarak Yeşil Pazarlama Bağlaminda Yeşil Reklamlar. Öneri
Dergisi, 9(34), 247-258.
88

Ozturk, I., & Ullah, S. (2022). Does digital financial inclusion matter for
economic growth and environmental sustainability in OBRI
economies? An empirical analysis. Resources, Conservation and
Recycling, 185(106), 1-8.
Saraswat, S. K., & Digalwar, A. K. (2020). Evaluation of energy sources
based on sustainability factors using integrated fuzzy MCDM
approach. International Journal of Energy Sector Management,
15(1), 267-290.
Stanković, J. J., Marjanović, I., Papathanasiou, J., & Drezgić, S. (2021).
Social, economic and environmental sustainability of port regions:
MCDM approach in composite index creation. Journal of Marine
Science and Engineering, 9(1), 1-17.
Tsai, W.-H., Lin, S.-J., Lee, Y.-F., Chang, Y.-C., & Hsu, J.-L.
(2013). Construction method selection for green building projects to
improve environmental sustainability by using an MCDM approach.
Journal of Environmental Planning and Management, 56(10),
1487–1510.
Wang Chen, H. M., Chou, S. Y., Luu, Q. D., & Yu, T. H. K. (2016). A
fuzzy MCDM approach for green supplier selection from the
economic and environmental aspects. Mathematical Problems in
Engineering, 1-10.
Wang, T. C. ve Lee, H. D. (2009). Developing a Fuzzy TOPSIS Approach
Based on Subjective Weights and Objective Weights. Expert
systems with applications, 36(5), 8980-8985.
Yücel, E. (2018). Entegre Raporlama. Kurumsal Sürdürülebilirlik
Kapsamında Kurumsal Raporlamanın Gelişimi. Bursa: Dora
Yayıncılık.
Zhang,H., Gu, C., Gu, L. ve Zhang, Y. (2011). The Evaluation of Tourism
Destination Competitiveness by TOPSIS & Information Entropy A Case in the Yangtze River Delta of China. Tourism Management,
32(2), 443-451.
Zolfani, S. H., Pourhossein, M., Yazdani, M., & Zavadskas, E. K. (2018).
Evaluating construction projects of hotels based on environmental
sustainability with MCDM framework. Alexandria engineering
journal, 57(1), 357-365.
https://www.sisecam.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlama/surdurulebilirli
k-raporu (Erişim Tarihi: 07.08.2022).

89

BÖLÜM VI

DUYGUSAL MARKA BAĞLILIĞI VE MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİ: BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. A. Buğra HAMŞIOĞLU
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF, Burdur, Türkiye,
e-mail: abhamsioglu@mehmetakif.edu.tr,
Orcid No: 0000-0002-4973-8773

1. Giriş
Pazarlamada, müşterilerle uzun vadeli ilişkiler geliştirilmeye, böylece
güven, bağlılık ve sadakat yaratmaya büyük önem verilmektedir (Levy ve
Hino 2016; Quach vd., 2019). Duygusal markaya bağlılık kavramı birden
fazla gerçeğe sahiptir ve sosyo-duygusal bağları, davranış bağlarını ve
destekleyici, bilişsel inançları yansıtmaktadır (Korhonen vd., 2018).
Duygusal marka bağlılığı, ortaya çıkan bir yapı olarak müşteri-marka
ilişkilerinin temsilinde hayati bir rol oynadığından bu müşteri-marka
ilişkileri görüşü giderek artan bir şekilde pazar farklılaşmasının ve
sürdürülebilir rekabet avantajının bir temel yeteneği olarak kabul
edilmektedir (Thompson vd., 2006; Kim vd., 2017). İşletmeleri
kullanmaya teşvik eden ve müşterilerle olan ilişkilerini güçlendiren bir
teşvik olarak görülmektedir (Malar vd., 2011).
Marka karlılığı ve müşteri yaşam boyu değeri oluşturan müşterilerin
tutumunu etkilemede de kritik öneme sahiptir. Müşterilerle güçlü marka
bağlantıları kurmak, özellikle perakendecilik ve markalara bağlı
müşterilerde, müşterilerin olumlu tutumlarını geliştirmek için sağlam bir
temeldir ve bu markaları olumlu olarak değerlendirilmesine yardımcı olur
(Frasquet vd., 2017; Fedorikhin vd., 2008). Yapılan çalışmalar, duygusal
marka bağlılığının marka genişletmeye yönelik tutum üzerinde de olumlu
bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Yeung ve Wyer (2005), Boush ve
Loken (1991), He ve Li, (2010) gibi yazarlar yaptıkları çalışmalarda marka
bağlılığı yüksek olan müşterilerin, marka eklentisini ana markayla
ilişkilendirme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.
Bu çalışmanın temel amacı iki yönlüdür. Birincisi duygusal marka
bağlığının müşteri memnuniyeti üzerindeki olası etkisini belirlemektir.
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İkincisi olarak da çalışmanın alt amaçları arasında, duygusal marka
bağlılığının tutumsal bağlılık ve bağlılık üzerindeki etkilerine ve tutumsal
bağlılığın ve bağlılığın müşteri memnuniyeti üzerinde etkilerini de
incelemektir.
2. Alan Yazın Taraması ve Hipotez Geliştirme
2.1 Duygusal Marka Bağlılığı
Bağlılık, bir kişi ile hedef arasında duygu yüklü, hedefe özgü bir ilişki
ile tanımlanan bir insan ihtiyacıdır (Orth, vd., 2010). İnsanlar, nesnelerin
yanı sıra diğer insanlarla da duygu yüklü bağlar kurmaktadır. Bununla
birlikte, pazarlamadaki araştırmalar bağlılığın müşterileri bir markayla
ilişkilendiren, kişi-kişi ve kişi-nesne ilişkileri bağlamında müşteri-marka
ilişkilerine kadar uzanabilen bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır
(Proksch vd., 2015; Park vd., 2006). Pazarlama bağlamında, insanlar
markalarla duygusal olarak yüklü ilişkiler geliştirebilir ve sürdürebilir. Bu
duygular sevgi, tutku ve bağlantıyı içermektedir (Alnawas ve HemsleyBrown, 2018).
Araştırmacılar, markaya bağlılık ölçümünün her biri farklı bağlılık
unsurlarına odaklanan iki alanını belirtmişlerdir (Yao vd., 2015). Marka
bağlılığı ile ilgili yazın, marka bağlılığının iki ölçümünü belirler. Thomson
vd., (2005) duygusal bağlılık ölçeği ve daha yakın bir tarihli çalışmada
Park vd., (2010) marka bağlılık ölçeğidir. Thomson vd., (2005) bağlılık
(sevgi, tutku ve bağlantı) ile ilişkili duyguları ölçmektedir. Park vd., (2010,
marka erişilebilirliğinin daha bilişsel boyutlarına ve bir müşteri kimliğine
entegrasyona odaklanmıştır (Dunn ve Hoegg, 2014). Bu düşüncelerden
yola çıkarak çalışmamızda Thomson vd., (2005) de yaptığı ölçüm
benimsenerek duygusal marka bağlılığına odaklanılmıştır. Bu nedenle,
duygusal marka bağlılığı müşteri ile marka arasındaki genel duygusal
bağlılık olarak tanımlanmaktadır (Shi vd., 2011).
2.2 Duygusal Marka Bağlılığı ve Tutumsal Sadakat
Sadakat, tanım gereği müşterilerin kendilerini ödüllendirici uzun vadeli
işlemlere adanmalarını sağlamaktır (Shahin vd., 2014). Genellikle tercih
edilen bir ürünü/hizmeti gelecekte tutarlı bir şekilde yeniden satın alma
veya yeniden anlatma taahhüdü olarak anlaşılır (Khan ve Rahman, 2016).
Geleneksel olarak, marka sadakatinin çoğu tanımı, tekrarlanan satın alma
kavramına ve bir markanın sürekli kullanımına dayanan davranışsal
bağlılığa odaklanmıştır. Bununla birlikte, diğer çalışmalar tutumsal
sadakate odaklanmaktadır (Taichon ve Quach, 2016; Taichon ve Quach,
2015). Bu çalışma kapsamında marka bağlılığını ölçmek için tutumsal
sadakat kullanılmıştır.
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Tutumsal sadakat, bir müşterinin belirli bir markayla oluşturduğu
duygusal bağın güçlü olması ile belirlenmektedir (Kosiba vd., 2018).
Güçlü bir marka bağlılığı oluşturmak arama maliyetlerini ve algılanan
riskleri azaltır ve böylece tutumsal bağlılığı artırmaktadır (Cheng, vd.,
2016). Bunun nedeni, güçlü duygusal bağların güçlü tutumsal bağlılığın ön
şartı olduğu söylenebilir (İrfan vd., 2019; Frasquet vd., 2017).
Schmalz ve Orth (2012) ve Wu vd., (2017) de yapılan çalışmalarda
müşteriler ve markalar arasında güçlü ilişkiler kurmanın, marka bağlılığını
artırmak için önemli sonuçlar doğurduğunu ve olumsuz bilgilerle
karşılaşılması durumunda olası olumsuz etkilerin karşılanmasına yardımcı
olduğu belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında oluşturulan ilk hipotez şu
şekildedir;
H1: Duygusal marka bağlılığı, tutumsal sadakat üzerinde pozitif bir
etkisi vardır.
H4: Tutumsal Sadakat müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir etkisi
vardır.
2.3 Duygusal Marka Bağlılığı ve Bağlılık
Bağlılık daha duygusaldır ve özdeşleşme, paylaşılan değerler, bağlılık
ve güvene dayanmaktadır (Albert ve Merunka, 2013). Bir kişiye güçlü bir
şekilde bağlı olan bireylerin o kişiye bağlılık hissetme olasılığı daha
yüksektir. Benzer bir şekilde, müşterilerin bir markaya olan duygusal
bağları, bağlılıklarını öngörmektedir (Park, vd., 2010). Bu nedenle marka
bağlılığı, kaynaklara ve bağlılığa yapılan yatırımı yansıtan daha yüksek
düzeyde müşteri tutumlarını açıklamada daha iyi bir belirleyicidir (Park
vd., 2006).
Bu nedenle, ürün geri çağırma, korkunç ürün krizleri ve işletme veya
onun için çalışan kişiler hakkında olumsuz bilgiler gibi pazar yerinde
başarısızlık durumlarında bile müşterilerin bir marka şovu taahhüdüne sıkı
sıkıya bağlı olduğu tahmin edilebilmektedir (Ahluwalia vd., 2000).
Oluşturulan ikinci hipotez şu şekildedir;
H2: Duygusal marka bağlılığı, bağlılık üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
H5: Bağlılığın müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir etkisi vardır.
2.4 Duygusal Marka Bağlılığı ve Müşteri Memnuniyeti
Memnuniyet, bir ürünün beklentileri ve gerçek performansının
değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan daha önceki
çalışmalarda, müşteri memnuniyetinin duygusal bileşenler içerdiğini ve
müşteri memnuniyetinin tüketim deneyimine duygusal bir tepki olarak
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davrandığını göstermektedir (Thaichon vd., 2014; Oliver, 1999; Levy ve
Hino, 2016).
Sonuç olarak, bir markaya duygusal olarak bağlanan bir birey
muhtemelen ondan memnun olacaktır. Çünkü memnuniyet, duygusal
bağlanmanın sonucu olabilmektedir (Bianchi ve Drennan, 2012; Moussa
ve Touzani, 2017). İşletme odaklı bağlılık çalışması, düşük kaygı, kaçınma
veya ikisine sahip müşterilerin (yani yüksek duygusal marka bağlılığı)
işletmeye yönelik memnuniyet açısından daha cesaret verici olduğunu
göstermiştir (Japutra vd., 2018a). Oluşturulan üçüncü hipotez şu
şekildedir;
H3: Duygusal marka bağlılığı müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir
etkisi vardır.
3. Araştırma Yöntem Bilgisi
Bu çalışma, Türkiye’de Apple ve Samsung kullanan tüketiciler arasında
gerçekleştirilmiştir. Bu iki marka cep telefonun seçilmesinin nedeni ise, bu
markaları kullanan tüketicilerin yüksek marka bağlılığına sahip olmasıdır.
Çalışma Mart-Mayıs 2022 yapılarak veriler toplanmıştır. Veriler
tüketicilere çevrimiçi anketle veri toplama yönetimi kullanılarak elde
edilmiştir. Gerekli örneklem yeter sayısının belirlenmesinde Sekaran ve
Bougie (2016) da ifade ettiği kriter olan 1 milyon üzeri ana kütlede
örneklem yeter sayısının 384 olması gerektiği ifade edilmiştir. Elde edilen
veriler incelendiğinde toplam 415 katılımcıdan veri elde edildiği görülmüş
ve veri çözümlemesine geçilmiştir. Anket formundaki ifadeleri ölçmek için
5’li Likert tipi ölçek kullanılmış olup 1=kesinlikle katılmıyorum…..
5=kesinlikle katılıyorum şeklinde oluşturulmuştur. Kolayda örnekleme
yöntemi kullanılmıştır.
3.1 Anket Tasarımı
Çalışmada önerilen modeli test etmek için, oluşturulan anket soruları
daha önce yapılan ve geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerden
oluşmaktadır. Duygusal marka bağlılığını ölçmek için Thomson vd.,
(2005) den yararlanılmıştır. Tutumsal sadakati ölçmek için Martinelli vd.,
(2015) de, müşteri memnuniyetini ölçmek için Jimenez ve Voss (2014) ve
bağlılık ölçeği Thomson (2006) yaptıkları çalışmalardan yararlanılarak
hazırlanmıştır. Çalışmada tutumsal sadakat 3 soru, müşteri memnuniyeti 3,
bağlılık 3 ve duygusal marka bağlılığı 3 soru olmak üzere toplam 12
değişkenler ölçülmüştür. Çalışmada önerilen modeli ölçmek için
güvenilirliği ve geçerliliği daha önce test edilmiş ölçeklerden
yararlanılmıştır.
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4. Analiz ve Elde Edilen Bulgular
4.1 Demografik Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve
yüzdeleri içeren tanımlayıcı istatistiksel analiz kullanıldı. Bu çalışmada yer
alan demografik sorular cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, cep
telefonu satın alma sıklığı ve katılımcıların cep telefonu satın almayı tercih
etme şeklidir. Sonuçlar Tablo 1'de gösterilmektedir.
Tablo 1: Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler
Cinsiyet

F

%

Kadın
Erkek
20-28
29-39
40-49
50 ve üstü
Lise
Yüksek Okul
Üniversite
Lisans Üstü
Evli
Bekar

264
151
120
172
85
38
53
95
194
73
171
244

63,6
36,4
28,9
41,9
20,5
9,2
12,8
22,9
46,7
17,6
41,2
58,8

Cep Telefonu Satın Alma
Sıklığı

3 yıl ve daha az

167

40,2

3 yıldan fazla

248

59,8

Cep Telefonu Satın Almayı
Tercih Etme Şekli

Mağazada

217

52,3

Çevrimiçi

198

47,7

Yaş

Eğitim

Medeni Durum

Katılımcıların %63’ü kadın, %41’i 29-39 yaş aralığında, %46’sı
üniversite mezunu, %58’i bekar, %59’u cep telefonu satın alma sıklığı 3
yıldan fazla ve %52’si telefonlarını mağazadan aldıkları tespit edilmiştir.
4.2 Güvenilirlik ve Geçerlilik Testleri
Ölçüm ve yapısal modelleri test etmek için Kısmi En Küçük Kareler
(PLS) modellemesi kullanılmıştır (Hair vd.,2014). Verilerin
değerlendirilmesinde SmartPLS 3.0 kullanılmıştır. Ölçüm modeli için,
Cronbach alfa katsayı değerleri tüm yapılar için minimum eşik değeri olan
0,70'i (Nunnally, 1978) karşılamıştır. Benzer şekilde Hair vd., (2012), CR
(bileşik güvenilirlik) ve AVE (çıkarılan ortalama varyans) değerleri
sırasıyla 0,70 ve 0,50 olan minimum eşik değerini karşılamıştır. Çalışmada
çoklu doğrusallık olup olmadığı da test edilmiş ve dışsal modele ait
varyans büyütme faktörü (VIF) değerleri incelenmiştir. VIF değerleri
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Tablo 2: Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları
Yükler
Ölçümler
Tutumsal Sadakat
TS1: Bu markayı veya perakendeciyi diğer marka
ve perakendecilerden daha çok tercih ederim
0,802
T31: Ev harcamalarım için bu markayı veya
perakendeciyi en iyi seçenek olarak görüyorum
0,795
TS3: Bu markayı veya perakendeciyi alışveriş
yaptığım diğer perakendeciler arasında 1 Numara
olarak görüyorum
0,863
Müşteri Memnuniyeti
MM1: Markanızdan veya satıcınızdan ne kadar
memnunsunuz?
0,825
MM2: Markanız veya perakendecinizden ne kadar
memnunsunuz?
0,904
MM3: Markanızdan veya perakendecinizden ne
kadar memnunsunuz?
0,864
Bağlılık
BA1: Bana değer verildiğini hissettiriyor
0,742
BA2: Bana çok yakın hissettiriyor
0,730
BA3: Tekrar satın almam gerekse yine aynı
markayı alırım
0,829
Duygusal Marka Bağlılığı
DMB1: Bu markanın yerini başka hiçbir marka
alamaz.
0,841
DMB2: Bu markayı almamışsam eksik
hissediyorum
0,866
DMB3: Bu markaya çok bağlıyım
0,888

VIF Alfa CR AVE
0,810 0,904 0,778
2,569
1,256
1,578
0,871 0,911 0,754
2,940
2,555
2,634
0,886 0,924 0,789
2,587
2,11
2,036
0,889 0,930 0,776
2,571
2,699
2,447

içinde 5’ten küçük olma şartı aranmıştır (Garson, 2016). Ölçüm
modelinden elde edilen geçerlilik ve güvenilirlik değerleri Tablo 2’de
gösterilmektedir.
Ayrıca ayrışma geçerliliği her yapı için AVE’nin karekök değerlerinin
yapılar arasındaki korelasyondan büyük olma şartı aranmıştır (Fornell ve
Larcker, 1981). Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir.

95

Tablo3: Ayrışma Geçerliliği
Değişkenler

Duygusal
Bağlılığı

Duygusal
Marka
Bağlılığı
Marka

Tutumsal
Sadakat

Bağlılık

Müşteri
Memnuni
yeti

0,881

Tutumsal Sadakat

0,754

0,882

Bağlılık

0,689

0,745

0,888

Müşteri Memnuniyeti

0,710

0,691

0,714

0,868

Not: Diagonaller AVE'lerin karekökünü göstermektedir.

4.3 Hipotez Testleri

Modelde yol katsayılarının sıfırdan önemli ölçüde farklı olup
olmadığını test etmek için parametrik olmayan bootstrap yöntemi
kullanarak anlamlı t-değerleri hesaplanmıştır (Henseler vd., 2009).
Elde edilen yol katsayıları Tablo 4’de gösterilmektedir.
Tablo 4: Yapısal Model Tahminleri
İlişkiler

Hipotezler

β

Duygusal marka bağlılığı Tutumsal
Sadakat

H1

0,51

Desteklendi/
Desteklenmedi
Desteklendi

Duygusal marka bağlılığı  Bağlılık

H2

0,60

Desteklendi

Duygusal marka bağlılığı  Müşteri
Memnuniyeti

H3

0,73

Desteklendi

H4

0,58

Desteklendi

H5

0,48

Desteklendi

Tutumsal
Sadakat
Memnuniyeti



Müşteri

Bağlılık  Müşteri Memnuniyeti

Elde edilen hipotezlere ilişkin sonuçlar şu şekildedir;
Duygusal marka bağlılığı tutumsal sadakati pozitif etkiler
şeklinde kurulan hipotez (β=0,51, t=4,154 p=0,000) pozitif olarak
etkilediği görülmüş oluşturulan H1 hipotezini desteklemiştir.
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Duygusal marka bağlılığı, bağlılığı pozitif yönde etkiler şeklinde
kurulan hipotez (β=0,60 t=3,025 p=0,000) pozitif olarak etkilediği
görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H2 hipotezini desteklemiştir.
Duygusal marka bağlılığı, müşteri memnuniyetini pozitif yönde
etkiler şeklinde kurulan hipotez (β=0,73, t=5,048, p=0,000) pozitif
olarak etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H3 hipotezini
desteklemiştir.
Tutumsal sadakat, müşteri memnuniyetini pozitif yönde etkiler
şeklinde kurulan hipotez (β=0,58, t=3,558, p=0,000) pozitif olarak
etkilediği görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H4 hipotezini
desteklemiştir.
Bağlılık müşteri memnuniyetini pozitif yönde etkiler şeklinde
kurulan hipotez (β=0,48, t=2,126, p=0,000) pozitif olarak etkilediği
görülmüş ve dolayısıyla oluşturulan H5 hipotezini desteklemiştir.
Ayrıca Modeli değerlendirmek için determinasyon katsayısına
(R²) bakılmış olup bağlılık (R²= 0,68), tutumsal sadakat (R²= 0,61)
ve müşteri memnuniyet (R²= 0,74) olarak tespit edilmiştir.
Çalışmada açıklanan varyansın (R²) yüksek ve kabul edilebilir
olduğunu ortaya koymaktadır.
5. Sonuç ve Öneriler

Marka bağlılığı ekseninde bu çalışma duygusal marka
bağlılığının tutumsal sadakat, bağlılık ve müşteri memnuniyeti
üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Mevcut çalışmanın
sonuçları, duygusal marka bağlılığının tutumsal sadakat, bağlılık ve
müşteri memnuniyeti üzerinde farklı etkileri ve pozitif ilişkili
olduğunu doğrulamaktadır. Özellikle duygusal marka bağlılığı,
tutumsal sadakat üzerindeki olumlu ve anlamlı etkisini ortaya
koymuştur. Bu bulgu, Japutra vd., (2018b) yaptıkları çalışma
sonuçları ile desteklenmektedir. Duygusal marka bağlılığının
etkilerini ideal benlik uyumu ile marka sadakati arasında aracı bir
faktör olarak değerlendirmiştir. İdeal benlik uyumunun daha yüksek
duygusal marka bağlılığına yol açtığını ve böylece marka sadakatini
artırdığını vurgularlar. Bu sonuç aynı zamanda Frasquet vd., (2017),
marka bağlılığının çevrimdışı sadakat üzerinde olumlu bir etkisi
olduğunu göstermiştir. Sonuçlarımızda gösterildiği gibi, ankete
katılanların çoğu mağazada satın almayı tercih etmektedirler.
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İkinci hipotezin olumlu sonucu, Park vd., (2006) marka
bağlılığının bir müşterinin psikolojik durumunu yansıttığını
belirtmiştir. Ayrıca bu bulgu, duygusal marka bağlılığının yanlış
bilgilerin olumsuz etkilerini zayıflattığını ve bağlılığı tetiklediğini
öne süren Schmalz ve Orth (2012) tarafından yapılan çalışmanın
sonucunu vurgulamaktadır.
H3 ile ilgili olarak, müşteri memnuniyeti en büyük etkiye sahip
duygusal marka bağlılığından önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu
sonuç, Thomson ve Johnson'ın (2006) sonucunu desteklemektedir;
bu, müşterilerin bağlanma duyguları sergilediklerinde daha yüksek
düzeyde memnuniyet gösterdiklerini ifade etmektedir. Öte yandan
marka bağlılığının memnuniyet üzerindeki olumlu etkisi, Belaid ve
Behi (2011) tarafından endüstriyel ürünlerde yapılan araştırma
sonucunu desteklememiştir. Bu, müşterilerin bu alandaki
memnuniyetinin bilişsel yön tarafından daha da şekillendirildiğini ve
beklentileri karşılamaya dayandığını söyleyerek haklı çıkarılabilir
(Nashtaee vd., 2017). H4 ve h5 hipotezleri de tutumsal sadakat ve
bağlılığın müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif etkilerinin
olduğunu göstermiştir.
Duygusal marka bağlılığına ilgi –bu nedenle perakendeciler, karlı
müşterilerle sevgi dolu ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek
için gerekli adımları atmalıdırlar (Moussa ve Touzani, 2017). Marka
bağlılığı duygusal bileşenlerden oluşmakta ve tüketim deneyimine
verilen duygusal bir tepkidir. Marka deneyimi, tüm satın alma süreci
boyunca ve hatta tüketim deneyiminden sonra bile
gerçekleştiğinden, perakendeciler müşterileriyle etkili bir şekilde
iletişim kurmayı ve etkileşimde bulunmayı düşünmelidir (Kang vd.,
2017). Önemli olan, müşterilerle ilişkilerinde sürekli olarak daha
güçlü duygusal bağlar kurmak için üstün işlevsel faydalar sağlamaya
çalışmalarıdır (Read vd., 2011). Dayanıklılık, pratiklik ve tasarım
gibi gerekli ürün niteliklerini geliştirerek fonksiyonel faydalarını
güçlendirmelidirler (Theng vd., 2013).
Bu çalışma bazı teorik çıkarımlarda oluşturmaktadır; İlk olarak,
çalışma teorik bir çerçeve önerir, duygusal marka bağlılığının
sonuçlarını tanımlar ve duygusal marka bağlılığının onları nasıl
etkilediğini (tutumsal marka sadakati, bağlılık ve müşteri
memnuniyeti) tanımlamaktadır. Pazarlamacılar markalar ve
müşterileri arasında güçlü bir bağ kurarlarsa, bu tutumlar daha
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olasıdır (Japutra vd.,2014). İlişkisel paradigma altındaki mevcut
araştırmalar, tüketicilerin tüketim sonrası değerlendirmelerinin
(örneğin memnuniyet yargıları) müşteri tutumlarının temel itici
güçlerini temsil ettiğini göstermektedir (Yim vd., 2008).
Bu çalışma değerli bulgular sağlasa da, bazı sınırlamalara dikkat
edilmelidir. Birincisi, bu kesitsel bir çalışmadır. Bir müşterinin
duygusal bağlılığındaki herhangi bir değişikliği ortaya çıkaran
tutumları inceleyen boylamsal çalışmalar yapmak gelecekteki
çalışmalar için faydalı olacaktır. İkincisi, gelecekteki çalışmaları,
farklı ürün kategorilerinde test etmek düşünülmelidir. Üçüncüsü,
örneklemimiz çoğunlukla, genelde inovasyon ve teknolojinin,
özelde de cep telefonlarının ana gücü olan genç nesilden (yani 40
yaşından küçük) oluşmaktadır. Bu nedenle, gelecekteki çalışmaların
kuşak farklılıklarına dayalı olarak yapılmasını önermektedir. Son
olarak, bu çalışmanın odak noktası, müşterileri markalara bağlayan
içsel bir duygu olarak bağlılıktı. Gelecekteki çalışmalar, ayrılmanın
rolünü keşfedebilir ve bu iki kavramın sonuçlarının nasıl
farklılaştığını değerlendirebilir.
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1.Giriş
Günümüzde markalaşma her zaman olduğundan daha da önemli hale
gelmiştir. Özellikle uluslararası pazarlarda yer edinmek isteyen işletmeler
için markalaşmaya önem vermek adeta zorunluluk halini almıştır. Bu
nedenle ihracat yapan işletmeler markalaşmak için gerek kendi
olanaklarıyla gerekse devlet desteği ve dışardan danışmanlık destekleri
alarak markalaşma çalışmalarını ilerletmeye çalışmaktadırlar.
İşletmelerin uluslararası pazarlarda yer edinebilmesi için marka
ürünlere sahip olması gerekmektedir. Markalı ürünlere sahip olunması,
aynı zamanda işletmenin saygınlığını artırarak, ticaret hacmine olumlu
katkı sağlarken sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesi içinde gereklilik
durumundadır.
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, beraberinde birbirine ikame
olabilecek pek çok ürünün kolaylıkla üretilmesine olanak sağlamaktadır.
Ürünlerin kopyalanmaması ve tercih edilmesi açısından markalaşmaya
verilen önem artmıştır.
Bu çalışma, Mehmet Aslan’ın “Uluslararası Pazarlara Açılma Sürecinde
Markalaşmanın Önemi: Bursa Gıda Sektöründe Bir Araştırma” başlıklı Balıkesir
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
ABD’de yaptığı Yüksek Lisans Tezinden türetilmiştir.
2
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama ABD Başkanı Prof.Dr. Mehmet Emin
AKKILIÇ hocamıza tezin tüm aşamalarındaki desteği ve yaptığı bilimsel katkıları
için çok teşekkür ederiz. Ayrıca tez anketinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Üyelerine ulaşması ve geri dönüşlerinin sağlanmasında emeği geçen tüm Oda
Yönetimine de teşekkür ediyoruz.
1
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Yaşanan gelişmeler doğrultusunda müşteri istek ve beklentilerine yanıt
verebilmek geçmişe nazaran günümüzde daha zor bir durum almıştır. Bu
nedenle işletmelerin yoğun çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Çünkü
pazarda birbirine benzeyen ve ikame olabilecek çok sayıda ürün ve
seçenek vardır. Nasıl ki insanların tanınması ve birbirlerinden ayırt
edilmesi için isimleri varsa, uluslararası pazarda da ürünlerin birbirlerinden
ayrışması ve tanınabilmeleri için markaya ihtiyaçları bulunmaktadır.
Markalaşmayla birlikte uluslararası pazarlarda marka bilinir hale gelen
işletmelerin ürünlerinin daha tercih edilir bir hale gelecekleri ve bununda
ihracat performanslarına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu bilgiler kapsamında araştırmanın problem cümlesi “Bursa gıda
ihracatı yapan işletmelerin genel marka yönelimleri, ihracat
performanslarına ve uluslararası marka performanslarına ne düzeyde katkı
sağlamaktadır?” olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda çalışmanın temel amacı, uluslararası pazarlara açılmada
markalaşmanın önemini; Bursa gıda sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin genel marka yönelimlerinin ihracat performanslarına ve
uluslararası marka performanslarına yaptığı katkılarla açıklanmasıdır.
Yapılacak olan bu araştırma günümüz dünyasında işletmelerin
markalaşma yolunda hızlı ilerlediğini dikkate alarak yapılmıştır. İşletmeler
markalaşarak dünya pazarında kendilerine yer edinme çabası içindedirler
çünkü markalaşmak tüketici zihninde işletmeye olan güveni, sadakati,
bağımlılık gibi birçok kavramı ortaya çıkartmaktadır. Literatür taramasına
baktığımızda özellikle Bursa ilinde gıda ve marka üzerine çalışma
yapılmadığını görülmektedir. Yapmış olduğumuz çalışma hem Bursa
ilindeki gıda sektörüne hem marka ve markalaşma adına önemli bir kaynak
niteliği taşımaktadır.
2. Uluslararası Pazar ve Uluslararası Pazarlama
2.1. Uluslararası
Tanımlanması

Pazar

Ve

Pazarlama

Kavramlarının

İşletmeler ürettikleri ürünleri veya sağlamış oldukları hizmetleri
tüketicilere uygun pazarlarda sunarak kar sağlayarak işletmenin
devamlılığını sağlamak isterler. Elbette elde ettikleri kar ve pazar yapısının
doygun hale geldiği noktada işletmeler farklı Pazar arayışına
girmektedirler. Bulundukları yerel pazarlarda satışlarına devam ederek
uluslararası pazarlara geçiş yaparak daha büyük pazarlarda boy göstermek
istemektedirler.
Uluslararası pazar kavramı, ülke sınırları dışındaki tüm pazarları içine
alan geniş bir kavramdır. Bu pazarlar birbirinden çok farklı özelliklere
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sahiptir. Ülke sınırlarının aşmış olan pazarların ise her birinin tek olarak
ele alınması uluslararası pazar ve uluslararası pazarlama açısından daha
uygun olacaktır. Çünkü ürünler pazar yapısına göre değişiklik
gösterebilmektedir. Pazar uygun olan pazarlama karması kullanmak
gerekmektedir (Mucuk, 2001, s. 90).
Bir işletmenin, uluslararası pazarda yer edinmesi, bu pazardaki
faaliyetlerini arttırarak devam etmesi ve sürekli hale getirmesi uluslararası
pazarlama olarak ifade edilmektedir. Genel pazarlama tanımından farklı
olarak ise, uluslararası pazarlamada ürün ve hizmetlerin ülke sınırlarının
dışında da aktif olarak faaliyet göstermesi söz konusudur (Albaum,
Strandskov ve Duerr, 1998). Geçmişten günümüze geldiğimizde
uluslararası pazarlar, iç pazarlarda faaliyette bulunan işletmeler için önemli
hale gelmiştir. Uluslararası pazarlara girmek ve ardından uluslararası
pazarlarda aktif olarak varlığını sürdürmek hızlı büyüyen ve değişen
dünyada kolay değildir. Bu açıdan baktığımızda uluslararası pazarlar
karlılık ile birlikte birçok riski de barındırmaktadır fakat yoğun rekabet
yüksek risk ile mücadele edebilen işletmeler kar ve satış konusunda yerel
pazardan daha fazla kazanç elde etme durumları söz konusudur (Kaya,
2007, s. 3).
Uluslararası pazarlama; “işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak
değişimi gerçekleştirmek amacıyla malların, hizmetlerin ve fikirlerin
ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin
olarak birden çok ülkede gerçekleştirilen planlama ve uygulama süreci”
olarak tanımlanmaktadır (Tenekecioğlu vd., 2006, s. 267).
Başka bir tanıma göre uluslararası pazarlama, bir işletmenin dünyadaki
müşterilerin ne istediklerini belirleyerek ortaya çıkarıp, bu istekleri hem iç
pazardaki rakiplerden hem de dış pazardaki rakiplerden müşterilerinin
istek ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılama çabalarıdır. Bu, pazar bilgisi, ürün
geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım, tanıtım gibi faaliyetlerin yurt içinde
gerçekleştirildiği ve birçok ülkeye ihraç edildiği anlamına gelmektedir
(Tek, 1999, s. 254).
Uluslararası pazarlamayı ulusal pazarlamadan ayıran temel
özelliklerden biri, pazarlama faaliyetlerinin birden fazla ülkede
uygulanmış olmasıdır (Cateora ve Graham, 1999, s. 6). Uluslararası
pazarlar, ülke sınırları dışındaki tüm pazarlardır. Bu terim, çok farklı
birçok pazarı kapsamaktadır. Bu çok farklı pazarların her biri ayrı ayrı
incelenmelidir. Çünkü her bir pazar yapısı demografik, ekonomik ve
davranışsal özellikler açısından tamamen farklılık gösterebilmektedir
(Tavukçuoğlu, 2006, s. 29).
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2.2. Uluslararası Pazarın Önemi
Ülkeler dış pazarlara açılmak ve uluslararası sermayeyi ülkelerine
çekebilmek adına sosyo-kültürel ve ekonomik yönden pazarların
durumlarını göz ardı ederek yatırım yapma ve yatırım çekebilme yarışına
girmişlerdir. Bu nedenle uluslararası pazarların önemi artmıştır (Tek, 1997,
s.255).
Fark yaratan etkenler: İşletmelerin sürekli olarak artış gösteren yerel
rekabet ve dış pazarlardaki rekabet, iç piyasada artış gösteren sert
rekabetten dolayı artan maliyetler, devletlerin işletmelere sağlamış olduğu
ihracat teşvikleri. Dünyanın küreselleşmesi ile birlikte uluslararası
pazarlarda ekonomik işbirliğinin gerçekleşmesi ve bütünleşmelerle birlikte
işletmelerin büyümesi, genişlemesi ile birlikte bunları izleyen teknolojik
gelişmelerde fark yaratan etkenler arasındadır.
Karşılaştırmalı üstünlükler faktörü: Bu faktör ülkelerin
birbirlerinden üstün ve daha çok aktif ve verimli, avantajlı, etkili olduğu
mal ve hizmet üretimini ve pazarlamasını içeren faktördür.
İthalat ve ihracatın yükselişi: Dünyada birçok işletmelerin artan
ticaret hacmi yurtdışı pazarı cazip hale getirmiştir. İthalat ve ihracat artışı
ile ülke içindeki işletmelerin birbiri ile olan rekabeti önemli hale gelecektir.
İşletmeler sadece bununla kalmayıp daha kaliteli mal ve hizmet üreterek
pazardaki konumlarını koruyarak aynı zamanda uluslararası pazarlarda
konumlarını korumak için kaliteli mal ve hizmet üretimini arttırmak
zorunda kalacaklardır. Elbette kalitenin artması işletmelerin devamlılığı
açısından önemli faktördür. Birçok işletme kalite standartlarını yüksek
tutarak hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü şekilde yoluna devam
etmektedir.
2.3. Uluslararası Pazarlara Girmenin Avantajları
İşletmeler kurulum aşamasında ve sonrasında kendilerine amaçlar
belirlerler bunların başında işletmenin sürekliliğini sağlaması adına kar
etmek gelmektedir. İşletmelerin amaçları arasında sosyal sorumluluk
projeleri de yer almaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri işletmeleri hem
tüketici zihninde hem de ticari paydaşları zihninde marka değerini
arttırmaktadır.
Marka değeri artan işletmeler uluslararası pazarlarda kolayca yer
edinebilmekte ve karlılığını ve sürekliliğini arttırmaktadır. İşletmeler
uluslararası pazarlara açılarak yerel pazarlarda elde etmiş oldukları
karlılıklarını arttırarak devamlılığını sağlayarak sürekli hale getirmektir.
Uluslararası pazarlarda faaliyette bulunmak birçok işletmenin amaçları
arasında yer almaktadır. Uluslararası pazarlara açılan ve pazarda kendine
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yer edinebilen işletmeler amaçları doğrultusunda başarılı işletmeler olarak
sayılmaktadır.
Bu açıdan değerlendirdiğimizde uluslararası pazarlar işletmeler
açısından her zaman avantajını korumaktadır. İşletmelerin uluslararası
pazarlara girmesi sonucunda aşağıdaki avantajları elde etmektedirler
(Tenekecioğlu, 2002, s. 4-5).










Karşılaştırmalı üstünlüklerden faydalanmak: İşletmeler uluslararası
pazarlarda daha fazla gelir etmelerinin başlıca nedeni karşılaştırmalı
üstünlüklerden faydalanmalarıdır. Karşılaştırmalı üstünlüklerden
faydalanan işletmeler rakiplerine göre üstün oldukları mal ve
hizmetleri üreterek, rakiplerinden üstün olmadıkları ve daha az verim
aldıkları mal ve hizmetleri üretmeyerek karşılatılmalı üstünlüklerden
faydalanmaktadır.
İşletmelerin rakiplerle rekabet gücü ve rekabetten kaçınmak:
İşletmeler uluslararası pazarlara girerek yerel pazarda yaşanabilecek
aşırı rekabetten korunacaktır. Yerel pazarlarda bulunan piyasalarda
rakiplerle rekabet edebilmek için büyük çaba harcamak gerekmektedir.
Bunun en büyük nedeni yerel pazarlarda rakip işlemelerin sayısının
fazla olması fakat işletmelere yetecek yerel pazarın olmayışıdır. Örnek
olarak Japon otomobil devi olan Toyota’nın Amerika ve Avrupa
pazarına girmiş olmadır.
Vergi avantajı sağlamak: Dünyada birçok ülke uluslararası ticareti
teşvik etme amacıyla birçok işletmeye vergi avantajı sağlayarak ticari
kazançlarından daha az vergi almaktadır. Bu durum işletmelerin
uluslararası pazarlara açılmasında avantaj sağlamakta olup uluslararası
pazarda ve yerel pazarda daha güçlü hareket etmesini sağlamaktadır.
Ürünün pazarda kalma süresini uzatmak: yerel piyasalarda önemini
yitirmiş ve satış hacmi düşen mal ve hizmetlere uluslararası pazarlarda
alıcı bulma imkânı sağları.
Karları korumak ve artırmak: Yukarıda belirtmiş olduğumuz
avantajları elde edebilen işletmeler veya bu avantajlardan
faydalanabilen işletmeler rakiplerine göre daha fazla kar ve daha
büyük Pazar payına sahip olurlar.

İşletmelerin uluslararası pazarlara açılmaları bulundukları ülkenin
ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Bu katkılar statik ve dinamik olarak
ikiye ayırabiliriz. Statik olarak ele aldığımızda uluslararası pazarlara
açılmanın yararları arasında karşılaştırmalı üstünlüklere uygun
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uzmanlaşma iş bölümünün yararlarını ifade eder. Uluslararası ticaretin
ülkelerin kalkınması üzerinde olumlu etkisi ve dinamik bir fayda olarak
karşımıza çıkmaktadır. Statik ve dinamik olarak bahsetmiş olduğumuz
durumlar aslında üretim ve kaynak açığını karşıma, yerel pazarda ürün
fazlasına çıkış (pazar) sağlamak, büyük bir pazar hacmi, rekabet, gelişen
iç pazar talebi ve ekonomik dinamizmdir (Seyidoğlu, 2003, s.112-113).
2.4. Uluslararası Pazarlara Giriş Şekilleri
Ulusal veya yerel pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler uluslararası
pazarlara açılma kararı aldıklarında uluslararası pazara girebilecekleri
uluslararalılaşma yöntemleri mevcuttur. İşletmeler pazarlama konusunda
karşılaşabileceği riskin derecesine göre bu yöntemlerden kendilerine
uygun olanı tercih edip uluslararası pazarda yerini almaktadır.
Bunlar; ihracat, lisans verme ortak girişimde bulunma ve • doğrudan
dış ülkelerde yatırımlara karar verme şeklinde dört türlü gerçekleşebilinir.
İhracat: İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan
mal ve hizmetlerin farklı ülkelere satışı olarak tanımlanabilir. Daha
spesifik olarak baktığımızda ihracat, malların yurt dışındaki yabancılara
satışı ve bu amaçla yurt dışına gönderilmesidir.
Uluslararası pazarlara açılma sürecinin başlangıç adımları olan ihracat
ve ihracata dayalı stratejiler, uluslararası pazarlara girmek isteyen
işletmeler için finansal yönetim açısından minimum riskli ve az kaynak
gerektiren, hızlı uygulanabilir bir giriş yöntemidir (Driscoll ve Paliwoda,
1997, s. 57-87).
Bir işletme, yerli ürünlerini yurt dışına iki şekilde ihraç edebilir. Bunlar
dolaylı ihracat ve dolaysız ihracattır.
Dolaylı İhracat: İşletmelerin mal veya hizmetlerini ülkelerin
yurtiçindeki aracı işletmeler yoluyla satmasına dolaylı ihracat adı
verilmektedir (Cengiz vd., 2003, s. 32). Dolaylı ihracatı tercih eden
işletmeler mallarını yurtiçinde faaliyet gösteren farklı bağımsız aracı
işletme vasıtasıyla ihraç etmektedir (Keith ve Matthew, 1998, s. 61).
Dolaylı ihracatın en büyük avantajlarından bir tanesi ise ihracat yapılan
ülkeye para bağlanmaması dolaylı ihracatın avantajlarından bir tanesidir.
Bunun neticesinde işletmelerin pazarlara daha hızlı ve risksiz girmesini
sağlamaktadır. Dolaylı ihracatın en önemli dezavantajlarından bir tanesi
ise, uluslararası işletmelerin malları ihraç ettikten sonra ihracatçı şirketin
mallar üzerinde hiçbir kontrolü ve yetkisinin olamamasıdır (İnal vd., 2014,
s. 46-47).
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Direkt İhracat: İhracat yapan işletmenin yurtiçinde bulunan aracılardan
faydalanmadan mal ve hizmetlerini uluslararası pazarlara dolaysız
ulaştırması durumuna direkt ihracat olarak adlandırılır. İşletmeler direkt
ihracat yönetiminde işlemlerin işletmeler tarafından direkt olarak
yapılmasının getirmiş olduğu kolaylıklar ve avantajlar sadece yüksek satış
hacmi değil, aynı zamanda daha fazla denetim gücü, daha etkin bir pazar
birikimini elde etme ve uluslararası pazarlarda uzmanlığın geliştirilerek
sürekliliği sağlanmasıdır (Cengiz vd., 2007, s. 37). Direkt ihracatta
uluslararası işletmeler kendi bünyesinde ihracat departmanı kurar arak
kendi hedefleri doğrultusunda belirlemiş olduğu ülkedeki aracıları
kullanarak ihracat işlemlerini gerçekleştirir (İnal vd., 2014, s. 45).
İşletmeler ihracatın başlangıç aşamalarında işletmenin güvenliğini
sağlamak adına dolaylı ihracatı kullanarak uluslararası pazarlara
açılmaktadır. Pazar payının büyümesi ile birlikte işletmeler zaman ve
maliyet faktörlerini göz önünde bulundurarak direkt ihracatı tercih
etmektedir.
Lisans Anlaşmaları: Lisans anlaşmaları ile yapılan ihracatta işletmeler
uluslararası pazarlara isim hakkı veren işletme markası, teknolojik knowhow, üretim aşamaları ve patentleri benzeri ticari haklarının
kullandırılması lisansı alan yerel şirkete verir veya belirlenmiş bir süre ile
devrederek karşılığında yapılan anlaşma sonucu telif ücreti alır (Driscoll
ve Paliwoda, 1997, s. 57-87).
Ortak Girişim: Ortak girişim, yerel bir işletmenin yerel pazardaki
pazar payını artırmak için yabancı yatırımcılarla işbirliği yapması ve
mülkiyeti ve kontrolü paylaşarak bir ortaklık anlaşması yapmasıdır.36
Yabancı işletmeler, yerel işletmenin hissesini satın alabilir veya her iki
firma ile eşit payda ortaklık kurarak yeni bir şirket kurabilir (Cengiz vd.,
2007, s. 139-150). Ortak girişimin yabancı işletmelere sağlamış olduğu en
önemli avantajlardan biri, yerel şirketin piyasaya hâkim olması ve mevcut
olan ilişkileri geliştirerek yerel çapta üretim yapabilme gibi birçok fırsatı
elinde bulundurmasıdır (Czinkota vd., 1995, s. 194).
Yabancı yatırımcıların faaliyet göstermiş oldukları alanlar dikkate
alınarak bazı ülkelerde tek başına pazara girmesi sorun yaratabilmektedir.
Bu tarz sorun yaşan işletmeler faaliyette bulanacakları ülkelerin yerel
işletmeleri ile ortak girişimde bulunarak faaliyet göstermesi yabancı
işletme açısından daha kabul görmektedir (Cengiz vd., 2007, s. 139-150).
Ortak girişimde bulunan işletmeler şirketlerinin yatırım maliyetlerini,
yönetimini, karlılığını ve yaşanabilecek her türlü riski paylaşmış olurlar
(Keegan ve Schlegelmilch, 2001, s. 301).
Doğrudan Yatırım: Doğrudan yatırım stratejisinde işletmeler kendi
kaynaklarını kullanarak hedef pazarda şirket sahibi olarak faaliyet
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gösterirler. Uluslararası işletmeler ya doğrudan yabancı sermaye yatırımı
yaparak sıfırdan şirket kurar veya mevcut olan bir işletmeyi satın alarak
pazara açılır (İnal vd., 2014, s. 51). Doğrudan yatırımda işletmeler
uluslararası yatırım yaparak pahalı ve riskli bir yol tercih etmektedirler.
Bunun en önemli sebebi ise dünyadaki birçok ülkede yaşanan politik ve
ekonomik risklerdir. Yaşanabilecek politik risklere karşı işletmeler
pazarda önlem almalıdır. Teknoloji, pazarlama ve üretim gibi kaynakların
transferinin yanı sıra yurtdışında önemli miktarda sermaye taahhüdü ve
yönetim çabası gerektirir (Karafakioğlu, 2010, s. 232).
2.5. Marka ve Markalaşma Kavramları
Marka kavramı işletmeler ve tüketiciler açısından yıllara göre önemi
artan ve günümüzde ticari hayatın vazgeçilmez parçası haline gelmiştir
(Taşkın, 2007, s. 5). İşletmeler ürettikleri ürünleri rakiplerinden ayırmak
ve farklılaşmak için marka, ambalaj ve etiket kullanarak rakiplerinden
ayrılırlar (Ar, 2004, s. 4). Markalar, “işaret olma da dâhil olmak üzere, pek
çok özelliği üzerinde taşımaktadır. Marka isminin altındaki sorumluluk
ismin korunması değerinin ve kalitesinin sürekliliği sağlanması zorunlu bir
durumdur” (Baydu, 2007, s. 1). Günümüzde marka sadece ürünler ya da
paketlenmiş mallarla ilgili bir sözcük anlamını taşımamaktadır. Marka aynı
zamanda hizmetler ve düşünce sürecinde içine alarak değişim
göstermektedir (Knapp, 2000, s.13).
Küreselleşme ile birlikte değişen dünya düzeninde teknolojinin ve
iletişim ağının gelişmesi tüketicilerin dünyanın herhangi bir yerinde
herhangi bir ürüne markaya ulaşması kolaylaşmıştır. Tüketicilerin kolay
ulaşım sağlaması dünyanın pek çok bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler
içinde önem arz etmektedir. İşletmeler rakipleriyle rekabet edebilmek için
farklılaşarak rekabet avantajı sağlamak istemektedir. Rekabet avantajı
sağlamanın en önemli aktörü marka kavramıdır. Marka kavramı
küreselleşen dünyada hem işletmeler hem de tüketiciler açısından etkin bir
rol oynamaktadır (Demir, 2006, s. 3).
Markalaşma ise pazara sunulan yeni bir ürünü tanıma, isim bilinirliği
yaratma ve sunulduğu “pazar” tarafından kabul görme sürecidir.
Markalaşma, bir ürünü bilinme ve tanımanın aşamasıdır. Markalaşma
sürecinde işletmelerin temel amacı bilinirliği arttırmak ve pazarda yer
edinerek rakipler karşısında devamlılık sağlamaktır (Çakar, 2007, s. 10).
Markalaşma kavramı, ürünlerin ve şirketlerin ayrılması, markanın sahibi
açısından ve tüketici açısından bir ekonomik değer yaratma stratejisini
ifade etmektedir (Yurdakul, 2003). Markalaşmanın amacı ise, ürün veya
hizmetlere değer ekleyerek, marka deneyimini ve marka sadakatini
oluşturmaktır (Knox ve Bickerton, 2003).
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2.6. Uluslararası Marka ve Markalaşma
Uluslararası markalar, birçok bölgede, bir kurum ve kuruluş olmaksızın
kullanılabilen markalar olarak tanımlanır. Uluslararası marka, dünyanın
birçok bölgesinde geniş kitlelere marka değeri sunabilen, birbirinden farklı
birçok ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın birçok bölgesinden
tüketicilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayan markadır. Küreselleşen
dünyada günümüzde rekabet koşullarının artması ve tüketici profillerinin
değişiklik göstermesi ülkelerin birbirlerine yakınlaşması, tüketicilerin
satın alma kararlarında değişikliğe neden olmuş ve beklentilerin artmasına
sebep olmuştur. Zorlaşan uluslararası rekabet koşulları işletmelerin uzun
vadeli devamlılıklarını sağlamak adına yerel marklardan belirli ölçüde
vazgeçme durumunda kalmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte markaların
uluslararası pazarlarda etkinliği artmasından dolayı küçük işletmeler
tarafından tehdit olarak görülmektedir. Yasal konularda donanımlı ve
eğitimli personeli olan büyük işletmeler, dünya çapında bir markaya
başvurmak için gerekli ekipman, kaynak ve bilgi altyapısına sahiptir. Buna
karşılık, yerel ve küçük işletmeler markalarını yalnızca ulusal düzeyde
koruyabilmektedirler. Marka sisteminin güçlü olması ulusal ve uluslararası
rekabeti teşvik etmektedir. Markanın güçlü olması, güvenilir olması tüm
dünyada hem ülkelerin hem de tüketicilerin yararına olacaktır.
Uluslararası marka olmanın temel sorumluluklarının yanında etkin
planlamalar dâhilinde sistemli bir çalışmayı gerektirmektedir. Temel
sorumlulukları şu şekilde ifade edebiliriz; üretilen ürün aynı kalite
standartlarında olması ve sürdürülebilir olması, bilimsel çalışma
neticesinde analiz tekniği kullanılarak Pazar araştırılması yapılıp rekabet
edilebilecek avantajların oluşturulmasını sağlayıp doğru konumlandırma
yapılmasıdır. Markanın temel hedefleri, vizyon ve misyonun belirlenmesi,
ürünün faydalarını kapsamlı bir şekilde bilgilendirici olması
gerekmektedir. İşletmeler dünyada kültürel farklılıkları dikkate alarak
tutundurma karmasının kullanılmasına imkân tanınmadığı durumlarda bile
ürününün dünya markası olmasını sağlayacak stratejiye sahip olabilir.
Örnek olarak Nescafe markasını alabiliriz. Başarılı bir marka işletmenin en
değerli hazinesidir. Marka isminin değeri her dönem önemini
korumaktadır. Pazarda dünya müşterilerine yapılacak olan tutundurma
faaliyetlerinin geçmiş dönemlerde yapılmasının sağlamış olduğu
avantajlar neticesinden tüketici zihninden markanın pazarda yer edinmesi
daha da kolay hale gelecektir (Avcı, 2007, s. 54).
Pazarlama anlayışı yıllara göre değişiklik göstermiştir. Bunun en
belirgin durumu ise işletmeler ilk zamanlarda pazarda ürünün olmamasını
fırsat bilerek üretmiş oldukları ürünleri tüketiciler tarafından kolayca satın
alınmasını sağlamıştır. 1970 yılından itibaren pazarda ve pazarlama
stratejilerinde değişikler olmuştur. En önemli değişiklik rekabetin artarak
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zorlaştığı ve tüketicilerin her ürüne kolay olarak ulaşmasından dolayı
tüketicilerin tercih seçenekleri fazlalaşmıştır. Günümüze deliğimizde ise
artık çok çeşitlilik ve rekabetin daha fazla olduğunu görmekteyiz,
işletmeler üretmiş oldukları ürünleri satabilmek için yeni marka yaratma
ihtiyacı duymaktadır.
Küreselleşme ile birlikte dünyada ki ulaşım ve iletişim araçlarının
gelişmiş hale gelmesi, ticaret ve sermayenin ülkeler arasında dolaşımında
engellerin ortadan kalkmasıyla birlikte markalaşma önem kazanmıştır.
Dünyadaki bu hızlı değişime ayak uydurmak isteyen işletmeler daha etkin
bir rekabet durumuyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte işletmelerin
markalaşma yolunda adım atmaları kaçınılmaz hal almıştır (Baydu, 2007,
s. 127). Markalaşma sayesinde birçok işletme güvenilirlik ve kalitesi ile ön
plana çıkmaya başlamıştır (Örendirek, 2006, s. 21).
Dünya genelinde birçok güçlü markadan söz etmek mümkündür.
Ülkemizi değerlendirdiğimizde markalaşmanın değerli hale gelip önem
kazanmasıyla birlikte artan ihracatla birlikte ülkemizde birçok işletme
markalaşma yolunda önemli adımlar atarak küresel büyüklükteki
işletmelerle yarışır konuma gelmiştir. Örnek olarak Mavi Jeans, Marmara
Birlik, Erikli, Penguen Gıda, Sütaş, THY işletmelerini örnek verebilir
(Çetindağ, 2018, s.36)
2.7. Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde Türk gıda sektöründen bahsedilerek,
araştırmanın değişkenleri ve hipotezleri açıklanmakta, modeli, evren ve
örneklemi açıklanmakta, veri toplama araçları ve verilerin analizinden
bahsedilmektedir.
2.7.1. Araştırmanın Değişkenleri ve Hipotezleri
Uluslararası pazarlara açılma sürecinde markalaşmanın önemini Bursa
gıda sektöründeki işletmeler üzerinden incelemek için yapılan araştırmanın
bağımsız değişkeni işletmelerin genel marka yönelimleri olarak
belirlenmiştir. Bağımlı değişkenler ise işletmelerin genel marka
yönelimlerinden etkilenebileceği düşünülen ihracat performansı ve
uluslararası marka performansı olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda
araştırmada aşağıdaki hipotezler sınanmaktadır:
H1:İşletmelerin genel marka yönelimleri ihracat performanslarını
artırmaktadır.
H2:İşletmelerin genel marka
performanslarını artırmaktadır.

yönelimleri
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uluslararası

marka

2.7.2. Araştırmanın Modeli
Araştırma genel marka yönelimi ile ihracat performansı ve uluslararası
marka performansı arasındaki ilişkileri incelemek için araştırma ilişkisel
tarama modelinde tasarlanmıştır. “İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok
sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını belirlemeyi
amaçlayan tarama yaklaşımına denir. İlişkisel tarama modelinde,
değişkenlerin birlikte değişip değişmediği; değişme varsa bunun nasıl
olduğu saptanmaya çalışılır” (Karasar, 2012, s. 77).

İhracat
Performansı

H1
Genel
Marka
Yönelimi

H2

Uluslararası
Marka
Performansı

Şekil 1: Araştırmanın Şematik Modeli
2.7.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Bursa ilinde 2020 yılında gıda sektöründe
faaliyet gösteren ve ihracat yapan işletmeler oluşturmaktadır. Bursa
Ticaret Odası’ndan ihracat yapan firmaların bilgilerine ulaşılmış ve toplam
31 işletmenin gıda sektöründe ihracat yaptığı saptanmıştır. Araştırmada
örnekleme yoluna gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılmıştır. Uygulama
öncesinde Balıkesir Üniversitesi Sosyal ve Beşeri bilimler Etik
Komisyonu’ndan 25.03.2021 tarihli ve 71317661/050.99/22467 sayı ile
etik kurul onayı alınmıştır.
2.7.4. Veri Toplama Aracı ve Teknikleri
Araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Söz konusu anket
formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde firmaları tanımlamaya
yönelik çoktan seçmeli on soru yer almaktadır. Araştırmanın ikinci
bölümünde işletmelerin genel marka yönelimlerini belirlemeye yönelik
beşli likert tipinde beş önerme, ihracat performanslarını belirlemeye
yönelik beş önerme ve uluslararası marka yönelimlerini belirlemeye
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yönelik altı önerme yer almaktadır. Firmaların tanımlayıcı özelliklerine
yönelik sorular ilgili literatürden faydalanılarak araştırmacı tarafından
oluşturulurken, genel marka yönelimi, ihracat performansı ve uluslararası
marka performansına yönelik ölçek ifadeleri Bilge (2016) “Türk Halı
Sektörü İhracatında Markalaşma: Gaziantep İli Örneği” başlıklı yüksek
lisans tezinden alınmıştır.
Ölçekte, genel marka yönelimleri 1- kesinlikle katılmıyorum ve 5kesinlikle katılıyorum olarak, ihracat performansı ve uluslararası marka
performansı 1-çok düşük ve 5-çok yüksek olacak şekilde
seçeneklendirilmiştir. Ölçeklerin değerlendirilmesi beş üzerinden
yapılmıştır:1.00 -1.80 arası çok düşük, 1.81-2.60 arası düşük, 2.61-3.40
arası orta, 341-4.20 arası yüksek ve 4.21-5.00 arası çok yüksek düzeyi
ifade etmektedir.
2.7.5. Verilerin Analizi
Araştırmada anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi
bilgisayar ortamında SPSS 21.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Araştırmaya katılan işletmelerin tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesinde
yüzde ve frekans analizlerinden,
genel marka yönelimi, ihracat
performansı ve uluslararası marka performans düzeylerinin
belirlenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden
faydalanılmıştır. Genel marka yönelimi, ihracat performansı ve
uluslararası marka performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesinde
korelasyon analizinden genel marka yönelimlerinin ihracat performansı ve
uluslararası marka performansı üzerindeki etkileri regresyon analizi ile
incelenmiştir.
2.8. Bulgular ve Yorumlar
Araştırmaya katılımcıların işletmelerine ait bilgilerine yönelik veriler
Tablo 1de sunulmuştur.
Tablo 1: Katılımcıların İşletmelerine Ait Bilgileri
Gruplar
İşletmeniz kaç yıldır
ihracat yapıyor?

Kaç ülkeye ihracat
yapıyorsunuz?

1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
15 yıl ve üzeri
1-3
4-6
7-10
11 ve üzeri
Evet
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Frekans
(n)
5
15
4
7
19
4
5
3
19

Yüzde
(%)
16,1
48,4
12,9
22,6
61,3
12,9
16,1
9,7
61,3

İhracatınızı kendi
markanız adı altında mı
yapıyorsunuz?

Hayır

101-500
501-1000
1001 ve üzeri
1-100
Evet
Hayır
İşletmeniz marka
1 milyon dolardan az
yönetimi üzerine destek
1 ile 3 milyon dolar arası
alıyor mu?
4 ile 5 milyon dolar arası
5 milyon dolardan fazla
Kendi imkân ve
İhracatta kullandığınız
olanaklarımızla
organizasyon modeli
Aracı şirketler
hangisidir?
Sektörel dış ticaret
şirketleri
Büyümek için
Talebin büyüklüğü
İhracatta daha fazla kar
İhracat yapmanızdaki en elde etme şansı
temel faktör hangisidir? Dönemsel dalgalanmalar,
yüksek enflasyon gibi
nedenlerle iç pazardaki
daralma
Hayır
Bir marka adı altında
ihracat yapıyor
Evet
musunuz?
Hayır
Markalaşma desteği
(Turquality) alıyor
Evet
musunuz?
İşletmenizde çalışan
personel sayınız nedir?

12

38,7

14
6
6
5
21
10
4
3
2
22
23

45,2
19,4
19,4
16,1
67,7
32,3
12,9
9,7
6,5
71,0
74,2

5
3

16,1
9,7

14
8
6

45,2
25,8
19,4

3

9,7

16
15

51,6
48,4

17
14

54,8
45,2

Tablo 1’deki verilere bakıldığında, işletmelerin 5’i (%16,1) 1-5 yıl,
15’i (%48,4) 6-10 yıl, 4’ü (%12,9) 11-15 yıl, 7’si (%22,6) 15 yıl ve üzeri
süredir ihracat yaptıkları görülmektedir.
İhracat yaptığı ülke sayısına göre işletmelerin 19’u (%61,3) 1-3, 4’ü
(%12,9) 4-6, 5’i (%16,1) 7-10, , 3’ü (%9,7) 11 ve üzeri olarak
dağılmaktadır.
İhracatın kendi markası adı altında yapılma durumuna göre işletmelerin
19’u (%61,3) evet, 12’si (%38,7) hayır olarak dağılmaktadır.
İşletmede çalışan personel sayısı durumuna göre işletmelerin 14’ü
(%45,2) 101-500, 6’sı (%19,4) 501-1000, 6’sı (%19,4) 1001 ve 5’i
(%16,1) 1-100 üzeri olarak dağılmaktadır.
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Marka yönetimi üzerine destek alma durumuna göre işletmelerin 21’i
(%67,7) evet, 10’u (%32,3) hayır olarak dağılmaktadır.
İşletmenin yıllık ihracat ortalaması durumuna göre işletmelerin, 4’ü
(%12,9) 1 milyon dolardan az, 3’ü (%9,7) 1 ile 3 milyon dolar arası ve 2’si
(%6,5) 4 ile 5 milyon arası dolar, 22’si (%71,0) 5 milyon dolardan fazla
olarak dağılmaktadır.
İhracatta kullanılan organizasyon modeline göre işletmelerin 23’ü
(%74,2) kendi imkân ve olanaklarımızla, 5’i (%16,1) aracı şirketler ve 3’ü
(%9,7) sektörel dış ticaret şirketleri olarak dağılmaktadır.
İhracat yapmadaki en temel faktöre göre işletmelerin 14’ü (%45,2)
büyümek için, 8’i (%25,8) talebin büyüklüğü, 6’si (%19,4) ihracatta daha
fazla kar elde etme şansı, 3’ü (%9,7) dönemsel dalgalanmalar, yüksek
enflasyon gibi nedenlerle iç pazardaki daralma olarak dağılmaktadır.
Bir marka adı altında ihracat yapma durumlarına göre işletmelerin 16’sı
(%51,6) hayır, 15’i (%48,4) evet olarak dağılmaktadır.
Markalaşma desteği (Turquality) alma durumuna göre işletmelerin
17’si (%54,8) hayır, 14’ü (%45,2) evet olarak dağılmaktadır.
Araştırmaya katılanların genel marka yönelimleri boyutundaki
ifadelere verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Araştırmaya Katılanların Genel Marka Yönelimi Boyutundaki
İfadelere Verdiklerin Cevapların Dağılımları
Genel Marka Yönelimi
Markalaşma firmamızın temel
stratejisidir
Markalaşma firmamızın tüm
pazarlama eylemleri içerisinde yer
alır.
Markalaşma firmamızın
çalışmasındaki temel
unsurlardandır.
Uzun dönemli bir marka
planlaması yapılması firmamızın
gelecekteki başarısı için temel bir
unsurdur.
Markamız en önemli varlığımızdır.

N

Ort.

Ss

Düzey

31

4,0645

,67997

Yüksek

31

4,1935

,65418

Yüksek

31

4,0968

,94357

Yüksek

31

3,9677

,79515

Yüksek

31

4,0323

,54674

Yüksek

Tablo 2’deki verilere bakıldığında, “Markalaşma firmamızın temel
stratejisidir”ne yönelik görüşlerinin ortalaması 4,0645±,67997,
“Markalaşma firmamızın tüm pazarlama eylemleri içerisinde yer alır”
ortalamasının, 4,1935±,65418 “Markalaşma firmamızın çalışmasındaki
temel unsurlardandır” ortalamasının, 4,09681±,94357 “Uzun dönemli bir
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marka planlaması yapılması firmamızın gelecekteki başarısı için temel bir
unsurdur”
ortalamasının 3,9677±79515, “Markamız en önemli
varlığımızdır” ortalaması 4,0323±54674 olduğu saptanmıştır. Diğer bir
ifade ile katılımcılar tüm boyutlardaki ifadelere yüksek düzeyde
katılmaktadırlar.
Araştırmaya katılanların genel uluslararası pazarlarda ihracat
performansı boyutundaki ifadelere verdikleri yanıtların dağılımı Tablo
3’de verilmiştir.
Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Uluslararası Pazarlarda ihracat
performansı Boyutundaki İfadelere Verdikleri Yanıtların Dağılımları
İhracat Performansı
Son üç yılda ihracat satışlarımızda
büyüme
Son üç yılda ihraç pazarlarındaki
firma imajımız ve bilinirlik
Son üç yılda ihracat faaliyetlerimizin
karlılığı
Son üç yılda ihracat pazarlarındaki
pazar payınız
Son üç yılda uluslararası pazarlara
yayılma düzeyiniz

Ss.

Düzey

4,0000

,68313

Yüksek

31

3,9677

,94812 Çok yüksek

31

4,2258

,56034

Yüksek

31

4,1613

,63754

Yüksek

N

Ort.

31

31 3,4516

1,12068

Orta

Tablo 3’deki verilere bakıldığında, “Son üç yılda ihracat satışlarımızda
büyüme”sine yönelik görüşlerinin ortalaması 4,000±,68313, “Son üç yılda
ihraç pazarlarındaki firma imajımız ve bilinirlik” ortalamasının
4,9677±94812, “Son üç yılda ihracat faaliyetlerimizin karlılığı”
ortalamasının 4,2258±,56034, “Son üç yılda ihracat pazarlarındaki pazar
payınız” ortalamasının 4,1613±,63754, “Son üç yılda uluslararası
pazarlara yayılma düzeyiniz” ortalamasının 3,4516±1,12068 olduğu
saptanmıştır.
Araştırmaya katılanların genel uluslararası marka performansı
boyutundaki ifadelere verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Araştırmaya Katılanların Uluslararası Marka Performansı
Boyutundaki İfadelere Verdiklerin Cevapların Dağılımları
Uluslararası Marka
Performansı
Uluslararası pazarlardaki
genel marka performansınız
Uluslararası pazarlardaki
markanızın pazar payı oranı

N

Ort.

Ss.

Düzey

31

3,3226

1,16582

Yüksek

31

3,9677

,75206

Yüksek
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Uluslararası pazarlardaki
markanızın karlılığındaki
büyüme
Ulusla arası pazarlardaki genel
markanızın imajı
Uluslararası pazarlardaki
markamızın bilinirlilik düzeyi
Uluslararası pazarlardaki
markamızın müşterilerinin
marka sadakat düzeyi

31

3,0968

1,32551

Orta

31

2,9032

1,37489

Orta

31

3,7097

1,10132

Yüksek

31

3,5484

1,12068

Yüksek

Tablo 4’deki verilere bakıldığında, “Uluslararası pazarlardaki genel
marka performansınız”a yönelik görüşlerinin ortalaması 3,3226±1,16582,
“Uluslararası pazarlardaki markanızın Pazar payı oranı” ortalamasının
3,79677±,75206, “Uluslararası pazarlardaki markanızın karlılığındaki
büyüme” ortalamasının 3,0968±1,32551 “Uluslararası pazarlardaki genel
markanızın imajı” ortalamasının 2,9032±1,37489, “Uluslararası
pazarlardaki
markamızın
bilinirlilik
düzeyi”
ortalamasının
3,7097±1,10132 “Uluslararası pazarlardaki markamızın müşterilerinin
marka sadakat düzeyi” ortalamasının 3,5484±1,12068,
olduğu
saptanmıştır.
Araştırmaya katılanların genel marka yönelimi, ihracat performansı ve
uluslararası marka performansı ölçeğinden aldıkları puanlara yönelik
veriler Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5: Katılımcıların Genel Marka Yönelimi, İhracat Performansı ve
Uluslararası Marka Performansı Puan Ortalamaları
Genel Marka Yönelimi
İhracat Performansı
Uluslararası Marka
Performansı

N
31

Ort.
4,0710

Ss.
,39849

Düzey
Yüksek

31

3,9613

,32831

Yüksek

31

3,4247

,57387

Yüksek

Tablo 5’e bakıldığında katılımcıların “genel marka yönelimi”
ortalaması yüksek 4,0710±39849 “ihracat performansı” ortalaması yüksek
3,9613±32831 “uluslararası marka performansı” ortalaması yüksek
3,4247±57387 olarak saptanmıştır.
Tablo 6’da katılımcıların genel marka yönelimi, ihracat performansı ve
uluslararası marka performansı düzeyi arasındaki ilişki durumunu
incelemeye yönelik yapılan korelasyon analizi yer almaktadır.
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Tablo 6: Katılımcıların Genel Marka Yönelimi, İhracat Performansı ve
Uluslararası Marka Performansı Arasındaki İlişkiler
Genel marka İhracat
yönelimi
performansı
r
1
,399*
Genel marka yönelimi
p
,026
r
,399*
1
İhracat performansı
p
,026
r
,588**
,397*
Uluslararası marka
p
,001
,027
performansı
*0,01 düzeyinde anlamlı, 0,05 düzeyinde anlamlı

Uluslararası marka
performansı
,588**
,001
,397*
,027
1

Tablo 6’da yer alan korelasyon analizi verileri incelendiğinde genel
marka yönelimi ile İhracat performansı (r= ,399), Uluslararası marka
performansı arasında (r=,588) pozitif yönlü pozitif yönlü orta düzeyde
anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir (p=0,000<0.05).
İhracat performansı ile genel marka yönelimi (r=,399), uluslararası
marka performansı arasında (r=,397) pozitif yönlü pozitif yönlü orta
düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir (p=0,000<0.05).
Uluslararası marka performansı ile genel marka yönelimi (r=,588),
ihracat performansı arasında (r=,397) pozitif yönlü pozitif yönlü orta
düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir (p=0,000<0.05).
Tablo 7’de katılımcıların ihracat performansının genel marka yönelimi
üzerindeki etkisini incelemeye yönelik yapılan çoklu regresyon analizi
verileri yer almaktadır.
Tablo 7: Genel Marka Yönelimin İhracat Performansı Üzerine Etkisi
Bağımlı
Değişken

Bağımsız
Değişken
Sabit
İhracat
performansı Genel marka
yönelimi

ß

t

p

2,624

4,573

,000

,399

2,342

,026

F

Model
(p)

R2

5,484

000

,159

İhracat performansı ile genel marka yönelimi arasındaki neden sonuç
ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur
(F=5,484; p=0,000<0.05). İhracat performansı düzeyindeki toplam
değişim %,15 oranında genel marka yönelimi tarafından açıklanmaktadır
(R2=,159). Genel marka yönelimi ihracat performansı düzeyini
arttırmaktadır (ß=,399).
Tablo 8’de katılımcıların uluslararası marka performansının genel
marka yönelimi üzerindeki etkisini incelemeye yönelik yapılan çoklu
regresyon analizi verileri yer almaktadır.
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Tablo 8: Genel Marka Yöneliminin Uluslararası Marka Performansı
Üzerine Etkisi
Bağımlı
Değişken
Uluslararası
marka
performansı

Bağımsız
Değişken
Sabit

ß

-021
Genel marka ,588
yönelimi

t

p

F

Model
(p)

-,024

,000

3,912

,009 15,305 ,001

R2

,345

Uluslararası marka performansı ile genel marka yönelimi arasındaki
neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı
bulunmuştur (F=15,305; p=0,000<0.05). Uluslararası marka performans
düzeyindeki toplam değişim %,34 oranında genel marka yönelimi
tarafından açıklanmakt3.adır (R2=,345). Genel marka yönelimi uluslararası
marka performansı düzeyini arttırmaktadır (ß=,588).
β=,399

Genel
Marka
Yönelimi

β=,588

İhracat
Performansı

Uluslararası
Marka
Performansı

Şekil 2: Araştırmanın Sonuç Modeli
Şekil 2’de görüldüğü üzere, araştırmanın temel hipotezleri
“H1:işletmelerin genel marka yönelimleri ihracat performanslarını
artırmaktadır.” ve “H2:işletmelerin genel marka yönelimleri uluslararası
marka performanslarını artırmaktadır” doğrulanarak kabul edilmiştir.
3. Sonuç ve Öneriler
Bursa ilinde gıda ihracatı yapan işletmeler üzerinde gerçekleştirilen
araştırma sonucunda, işletmelerin yarısının 6-10 yıl arasında ihracat
yaptıkları, çoğunluğunun (19) 1-3 arasında ülkeye ihracat yaptıkları ve
ihracatı kendi markaları adı altında gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan işletmelerin yaklaşık yarısında (14) 101-500 kişi
çalışmakta olup çoğunluğu (21) marka yönetimi desteği almaktadırlar.
Yine çoğunluğu (22) 5 milyon dolardan fazla yıllık ihracat ortalamasına
sahip olup, ihracatı kendi olanaklarıyla (23) gerçekleştirmektedirler.
İhracat yapmakta en temel faktör işletmelerin büyüme isteğidir (14), bunu
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sırasıyla talebin büyüklüğü (8), ihracatta daha fazla kar elde etme şansı (6)
takip etmektedir. İşletmelerin yarısı (15) bir marka adı altında ihracat
yaparken, yarısına yakını (14) Turquality markalaşma desteği
almaktadırlar.
Araştırmaya katılan işletmelerin markalaşmaya yüksek düzeyde önem
verdikleri marka yönelimi ile ilgili verdikleri yanıtlardan görülmüştür. 5
üzerinden yapılan değerlendirmeye göre işletmelerin genel marka yönelimi
düzeyleri 4,0710 ortalama değer alırken, son üç yıldaki ihracat
performansları 3,9613 ve son üç yıldaki uluslararası marka
performanslarının aldığı ortalama 3,4247’dir. Bu sonuçlardan işletmelerin
genel marka yönelimleri, ihracat performansları ve uluslararası marka
performanslarının yüksek düzeyde olduğu, ancak uluslararası marka
performanslarının genel marka yönelimi ve ihracat performanslarına göre
görece daha düşük olduğu söylenebilir.
Araştırmada işletmelerin genel marka yönelimi, ihracat performansı ve
uluslararası marka performansları arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile
incelenmiş ve değişkenler arasında orta düzeyde çift yönlü pozitif
ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Buna göre işletmelerin genel marka
yönelimlerinin artması veya azalması ihracat performanslarını ve
uluslararası marka performanslarını aynı yönde etkileyerek artmasına veya
azalmasını sağlamaktadır.
Araştırmada genel marka yöneliminin ihracat performansı ve
uluslararası marka performansı üzerindeki etkisi regresyon analizi ile
incelenmiştir. Analiz sonucunda genel marka yöneliminin ihracat
performansını %15 düzeyinde ve uluslararası marka performansını %34
oranında olumlu etkileyerek artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Genel marka
yöneliminin uluslararası marka performansını açıklama gücü, ihracat
performansını açıklama gücünden daha yüksektir. Bu durumda
araştırmanın temel hipotezleri doğrulanarak kabul edilmiştir.
İşletmelerin marka yönelimlerinin ihracat ve uluslararası marka
performansına yaptığı olumlu katkılardan yola çıkarak, ihracat yapmak
isteyen işletmelere özellikle ticaret ve sanayi odalarınca marka ve
markalaşma eğitimlerinin verilmesi önerilmektedir. Bu araştırma Bursa ili
gıda sektöründe ihracat yapan 31 işletmenin verileriyle sınırlıdır.
Araştırmanın benzerleri diğer sektörler için veya başka illerde gıda
sektöründe ihracat yapan işletmelere uygulanabilir.
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1.Giriş
Küresel açıdan rekabetçi ve sürdürülebilir bir üstünlük elde etmek için
örgütlerin sahip oldukları insan kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmeleri
gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için de kültürel unsurların göz ardı
edilmemesi gerekmektedir (Aycan vd., 2016: 316). Kültür, belli bir grup
insanı diğerinden ayırt etmeyi sağlayan davranışlar kümesi olarak
tanımlanırken, sınırların kalmadığı günümüzde bireyler, birden fazla
kültürel yapı ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle çalışma hayatında,
bireylerin dahil oldukları farklı kültürlerden insanların davranışlarını
anlayıp yorumlayabilmesi için bir takım farklı özellikleri bünyelerinde
barındırmaları gerekmektedir.
Kültürel zekâ, küreselleşmenin öneminin sürekli olarak artması
göz önüne alındığında uzmanların çeşitli kültürel geçmişe sahip insanlarla
anlaşma ve etkileşimde bulunmalarını gerektiren bir konu olarak birçok
bilim insanının ilgisini çekmiştir (Presbitero, 2015: 29). Farklı kesimden
insanlar hem iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler
nedeniyle birbirleriyle daha fazla tanışıp kaynaşmakta hem de birbiriyle
çatışmakta ve çarpışmaktadır. Dolayısıyla örgütleri ve toplumları
doğrudan etkileyen önemli sorunlar yaşanmaktadır. Yaşanan her durumda,
kültürler arası etkileşimler giderek yoğunlaşmakta ve kültürler arası
farklılıklar daha çok kişinin ve örgütün dikkatini çeken bir ilgi alanı
oluşturmaktadır (Barutçugil, 2011: 13). Bununla birlikte, örgütlerde
küresel yayılma neredeyse bir kural haline gelmiş ve çok kültürlü
örgütlerin farklı yerlerde hem şubeleri hem de genel merkezleri olmaya
başlamıştır. Bir ankete göre (Brookfield Global Relocation Services, 2012)
2000 yılında örgütlerin yüzde 10’unun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
bölgesinde merkezleri varken, 2007 yılından bu oran yüzde 42’lere
Bu çalışma, 11-13 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen SOS-CON 2018
Uluslararası Sosyal Bilimler & İnovasyon Kongresinde “Kültürel Zekâ ve
Performans İlişkisine Kavramsal Açıdan Bakış” başlığı ile özet olarak sunulan
bildirinin genişletilmiş halidir.
1
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çıkmıştır. Bu coğrafi genişlemede, yabancı çalışan nüfusunun artmasına
neden olmaktadır (Aycan vd., 2016: 335).
Kültürler arası etkileşimin artık kaçınılamaz bir durum olduğu
günümüz iş dünyasında hem örgütler hem de bireyler uluslararası alanda
başarılı olmak istiyorlarsa yüksek kültürel zekâya sahip olmaları
gerekmektedir. Dahil olunan her topluluğun bir kültürü olacağı için
bireyleri vazgeçilmez kılacak unsur, katıldıkları topluluğun kültürünü
hemen algılayıp davranışlarına o doğrultuda yön vermeyi sağlamak
olacaktır. Her daim nitelikli iş gücü arayışı içinde olan örgütlerde
kurumlarında çalıştıracakları bireylerin yüksek kültürel zekâya sahip
olmalarını ve yüksek performans sergilemelerini beklemektedirler. Birçok
yeteneği kapsayan bir kavram olarak kültürel zekânın, performansı pozitif
yönde etkilediği de çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu durumun
kültürel zekânın önemi bir kat daha arttırdığı düşünülmektedir.
Artan önemi göz önüne alınarak, bu çalışmada, kültürel zekâ kavramı
ve boyutları açıklanmaya çalışılıp, kültürel zekâ ve performans ilişkisi
genel olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.
2. Kültürel Zekâ ve Performans İlişkisi
2.1. Kültürel Zekâ (CQ)
Kültürel zekâ kavramı ilk olarak “Soon Ang” ve “Christopher Earley”
tarafından ortaya konularak kültürler arası araştırmalar ile zekâ
araştırmalarını bir araya getirmiştir. 2000’ li yıllarda Profesör Ang
bilgisayarlarda yaşanılmasından endişe edilen problemlerden dolayı farklı
örgütlere danışmanlık yapmış ve bu arada farklı ülkelerden bilgisayar
programcıları ile çalışma fırsatı yakalamıştır. Ang, farklı ülkelerden gelen
bu çalışanların oldukça zeki ve becerikli olmalarına rağmen, problemlerin
çözümünde orta yolu bulmakta zorlandıklarını fark etmiştir. Bu sorunu
fark edip çözüm yolu arayan Ang, asistanı Earley ile bu konu üzerine
çalışmış ve kültürel zekâ kavramını geliştirmiştir (Aksoy, 2013: 74).
Kültürel zekâ, çoğu kişi tarafından öğrenilebilen ulusal, etnik ve
örgüt kültürlerinde etkin bir şekilde çalışabilme kabiliyetidir. Aynı
zamanda kültürel zekâ yöneticilere birçok kültürel duruma
uygulanabilecek genel bir repertuar ve bakış açısı sunmaktadır (Livermore,
2015: 4). Bir başka tanımlamaya göre kültürel zekâ, yabancıların görünüşte
doğal olarak kimsenin bilmediği ve belirsiz hareketlerini o kişinin
yurttaşlarının yaptığı gibi yorumlayabilme yeteneği olarak ortaya
konulmuştur (Earley ve Mosakowski, 2004: 3). Bireyin kültürel olarak
farklı ortamlarda etkin bir şekilde çalışıp yönetebilme kabiliyeti olarak
tanımlanan kültürel zekâ umut verici bir kavram olarak
değerlendirilmektedir (Fischer, 2011 :770). Kültürel zekâ, kültürler arası
127

becerilerin
önceden
bütünleştirilmesinden
kavramsal
olarak
farklılaştırılmış bir yapı olarak sunulmuştur. Kültürel zekâ, kültürden
bağımsız bir kavramdır, yani kültüre özgü değildir ve bir kişinin ne
olduğundan bağımsız olarak yeni kültürel bağlamlara etkili bir şekilde
uyum sağlama kabiliyetini temsil etmektedir. Bir zekâ türü olarak kültürel
zekâ, görme, ses veya dokunuş duyuları ile doğrulanamayan ve diğer zekâ
biçimleri gibi tanımlanması zor bir kavramdır (Young vd., 2017: 32).
Kültürel zekâ, kültürel uyum, kültürlerarası iş birliği ve müzakereler ve
kültürlerarası iletişim gibi birçok sonuç ile ilişkilendirilmektedir.
Özellikle, zekânın bağlamsal boyutuna atıfta bulunmaktadır. Yüksek
kültürel zekâ düzeyleri, bireylerin kültürel varsayımlarının doğruluğunu
kontrol etmelerini ve stratejilerini kültürel bağlamların gereklerine uyacak
şekilde ayarlamalarını sağlamaktadır. Yine, yüksek kültürel zekâya sahip
çalışanlar hem örgütlerinde hem de çalışma dışı ortamlarda daha iyi uyum
gösterme becerilerine sahip bireyler olarak değerlendirilmektedir
(Bernardo ve Presbitero, 2017: 307).
Kültürel zekâ savunucularının temel amacı, kültürlerarası
etkileşimlerin anlaşılmasını geliştirmek ve kültürel çeşitlilik ile karakterize
edilen bağlamlarda verimlilikteki bireysel farklılıkları açıklamaktır
(Petrovic, 2011: 276). Son zamanlarda yapılan birçok çalışma, kültürel
anlayışı bireysel düzeyde geliştirmeye çalışmıştır. Farklı kökenlerden
gelen kişilerin problemleri çözme ve değişen durumlara uyum sağlama
yeteneği, insan düşüncesinin birincil parçası olan zekâ ile ilişkilendirilerek
olaylara nasıl tepki vereceklerini belirleyen durum olmuştur (Lee ve
Sukoco, 2010: 964).
Özetle kültürel zekâ, bir kişinin dahil olduğu farklı kültürlerle
etkileşimini ayarlayabilme, uyum sağlayabilme ve etkili şekilde
yönetebilme kabiliyetini ifade etmektedir. Ayrıca kültürel olayların ve
problemlerin etkin bir şekilde yönetilip çözülebilmesi yeteneği de kültür
zekanın bir parçasını oluşturmaktadır (Mercan, 2016: 69-70).
2.2. Kültürel Zekâ (CQ)’ nın Boyutları
Kültürel zekâyı iyi anlayıp yönetebilmek için alt boyutlarını da bilmek
önemlidir. Uluslararası boyutta çalışan örgütler ve bireyler için kültürel
zekânın geliştirilmesi dolayısıyla alt boyutlarının neyi ifade ettiğinin
bilinmesi gerekmektedir.
Earley ve Ang kültürel zekâ ile ilgili yaptıkları çalışmalarında önce
kavramı “bilişsel, motivasyonel ve davranışsal” olmak üzere üç boyuta
ayırmışlardır. Bilişsel boyut içinde yer alan “üst bilişsel zekâyı” daha
sonraki çalışmalarda diğer bir boyut olarak kavrama eklemişlerdir
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(Akdemir vd., 2016: 33). Aşağıda Şeklil 1’de kültürel zekânın dört alt
boyutu gösterilmektedir.
Kültürel Zekâ

GÜDÜ
(Motivasyonel
CQ)
İçsel İgi
Dışsal İlgi
Öz fayda

BİLGİ
(Bilişsel CQ)
Kültürel
Sistemler
Kültürel Norm
ve
Değerler

STRATEJİ
(Üst bilişsel
CQ)
Farkındalık
Planlama
Kontrol etme

HAREKET
(Davranışsal
CQ)
Sözlü
Sözsüz
Konuşma
Davranışları

Şekil 1: Dört Boyutlu Kültürel Zekâ Modeli
Kaynak: Van Dyne vd., 2010: 134
Kültürel zekâ, birbiriyle yakından ilişkili bu dört farklı bileşenden
oluşmaktadır. Örgütsel etkinlik için liderlerin bu dört farklı kültürel zekâ
becerisine sahip olması önem arz etmektedir. Kültürel zekâya ait bu
boyutlardan sadece bir tanesine odaklanmak kültürel zekâ yerine kültürel
cehalete neden olacaktır (Van Dyne vd., 2010: 134).
2.2.1. Üst Bilişsel Kültürel Zekâ (Meta-Cognitive CQ)
Üst bilişsel kültürel zekâ, bir bireyin diğer kültürlerin üyeleriyle
etkileşime girmesi sırasında kültürel yönlerin bilinçli farkındalığının
seviyesi (Fischer, 2011: 770); bireylerin kültürel bilgiyi edinmek ve
anlamak ve kültürler arası deneyimleri anlamlandırmak için kullandıkları
“düşünmeyi düşünme” süreçleri (Li vd., 2016: 105); kültürel bilgiyi
edinme ve anlama zihinsel kabiliyeti (Malek ve Budhwar, 2013 :224; Ang
ve İnkpen, 2008: 341); yüksek dereceli bir zihinsel süreç olarak ve diğer
kültürel tercihleri tanıma ve bilgiyi anlama yeteneği (Lin vd., 2012: 543)
olarak tanımlanmıştır.
Üst bilişsel kültürel zekâ, farklı kültürlerle iletişim kurulurken strateji
oluşturabilme becerisini içermektedir. Üst bilişsel kültürel zekâ veya
strateji oluşturma, yavaş ve dikkatli bir şekilde kendi içimizde ve diğer
insanların kafalarında neler olup bittiğini gözlemleme, kendi düşünce
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süreçlerimiz üzerinde düşünme ve farklı bir kültürü anlamak ve bu
durumda meydana gelen problemleri çözmek için kendi kültürel
bilgimizden yararlanma becerisidir (Van Dyne, vd., 2010: 136). Yüksek
üst bilişsel zekâsı olan bireyler kültürler arası bilgiden haberdardır; kültürel
bilgilerinin doğruluğunu sürekli kontrol eder ve yeni bilgi veya çevre
değişikliklerine yanıt olarak bilgi tabanlarını ayarlayabilirler. Gerektiğinde
kendi tecrübelerine dayanarak kültürel bilgilerini güncellerler ve farklı
kültürel geçmişe sahip bireylerle olan etkileşimler yoluyla ve bu
etkileşimleri yansıtarak bilgilerini genişletirler (Schlagel ve Sarstedt, 2016:
636).
Üst bilişsel zekâ; farkındalık, planlama ve kontrolü içermektedir.
Farkındalık, bireyin kendisinde ve başkalarında olanlara uyum sağlaması
anlamına gelir. Planlama insanlara, konuya ve duruma nasıl yaklaşacağını
öngören, kültürler arası bir karşılaşmaya hazırlanma sürecidir. Kontrol
sahip olunan plan ve beklentilerin uygun olup olmadığını görmek için
etkileşime girdikçe yapılan izlemedir (Van Dyne, vd., 2010: 137). Yani
farkındalık, doğru zamanda bireyin kendisinin ve başkalarının kültürel
düşünce ve bilgilerinin farkında olması; planlama, bir kültür hakkında
derin ve geniş bir şekilde düşünmeye ve etkileşimden önce yapılması
gerekenlerin tahminine dayanması; kontrol ise kültürlerarası etkileşimler
sırasında beklentileri ve gerçek olayları karşılaştırmayı ve anlamayı
içermesi olarak nitelendirilebilir (Mercan, 2016: 97-98).
2.2.2. Bilişsel Kültürel Zekâ (Cognitive CQ)
Livermore (2011: 7) bilişsel kültürel zekânın, kültürlerin benzer ve
faklı yönleri hakkındaki bilgi sahipliği olduğunu ifade etmekle birlikte bu
durumun, karşılaşılan her kültür hakkında uzman olmak anlamına
gelmediğini belirtmektedir. Öyle olsaydı bu durumun çok zor ve imkânsız
olacağını dile getirerek, bunun yerine temel kültürel farklılıkların ve
bunların etkilerinin hangi ölçüde anlaşıldığının bilişsel zekâyı ortaya
koyacağını belirtmektedir.
Üst bilişsel kültürel zekâ, daha üst düzey bilişsel süreçler üzerinde
dururken, bilişsel kültürel zekâ daha çok kişinin eğitim ve deneyim
vasıtasıyla edindiği farklı kültürlere ait norm, uygulama ve gelenekleri
hakkında bilgileri kapsamaktadır (Yeşil, 2009: 124). Kültürel zekânın bu
boyutu, farklı kültürlerin ve onlara ait alt kültürlerin ekonomik, yasal,
sosyal ve genel kültürel değer sistemleri hakkındaki bilgileri içermektedir.
Yüksek bilişsel kültürel zekâya sahip olanlar kültürler arasındaki benzerlik
ve farklılıkları iyi anlayıp ayırt edebilme becerisine sahip bireylerdir
(Ersoy ve Ehtiyar, 2015: 44).
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Bilişsel boyut, iki alt boyutu içermektedir. Biri kültürel sistemler, diğeri
ise kültürel norm ve değerlerdir. Kültürel sistemler toplumların kişilerin
temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturdukları tüm
düzenlemeleri; kültürel norm ve değerler ise, kültürün iktidar, hiyerarşi,
zaman gibi kavramlara nasıl yaklaştığını ifade etmektedir. Bilişsel kültürel
zekâ bireyin kültürel bilgi bakımından kendisini geliştirmesini
gerektirmektedir (Aksoy, 2015: 101).
2.2.3.Motivasyonel Kültürel Zekâ (Motivational CQ)
Crowne (2008: 392)’ a göre kültürel zekanın motivasyon yönü, kişilerin
kültürlerarası ortamda öğrenme ve işleyişine olan ilgisini içerirken; Fischer
(2011: 770)’ a göre, motivasyonel kültürel zekâ, dikkati ve enerjiyi
kültürler arası deneyime yönlendirmek ve kültürel farklılıklar hakkında
daha fazla bilgi edinmek için motive olmaktır. Bir başka tanımlamaya göre
motivasyonel kültürel zekâ, kişinin bilmediği bir kültür çevresine uyum
isteği ile ilgilidir. Bu, bireyin kültürel çeşitliliğin anlaşılmasına dikkat
çekmek ve enerjinin farklı kültürel durumlarda öğrenme ve işleyişine
odaklanmasını sağlamaktadır (Lin vd., 2012: 543). Motivasyonel kültürel
zekânın yüksek olması, kişinin daha fazla stratejik düşünceyle meşgul
olmasını gerektirir. Bu durumda uyum süreci üzerinde olumlu bir etki
sağlamaktadır (Ersoy ve Ehtiyar, 2015: 44).
Motivasyonel kültürel zekânın alt boyutlarından içsel ilgi, yeni kültürel
ortamlara girmek ve farklı kültürlerden kişilerle birlikte çalışmanın
getirdiği içsel tatminden oluşmaktadır. Dışsal ilgi ise farklı kültürel
deneyimlerin kazandıracağı somut (daha fazla iş bulma imkânı, terfi alma,
daha fazla sorumluluk sahibi olma vb.) faydaları ifade etmektedir. Son alt
boyut ise farklı kültürel ortamlara girme konusunda hissedilen öz yeterlilik
ve kendine güvenden oluşmaktadır. İçsel ilgi ve öz yeterlilik birbiriyle iç
içe geçmiş olarak değerlendirilebilir. Çünkü kişi ancak kendini yeterli
hissettiğinde yeni kültürel ortama girme isteği artmaktadır (Akdemir vd.,
2016: 36).
2.2.4.Davranışsal Kültürel Zekâ (Behaivoral CQ)
Davranışsal kültürel zekâ, davranışınızı uygun şekilde farklı kültürlere
uyarlama yeteneği (Livermore, 2011: 7); bir kişinin farklı bir kültürel
geçmişe sahip diğer kişilerle iletişim kurarken uygun davranışları
sergileyebilme kabiliyeti olarak tanımlanmıştır (Crowne, 2008: 392; Ang
ve İnkpen, 2008: 341; Fischer, 2011: 770).
Davranışsal kültürel zekâsı yüksek olan bir kişi, yeni davranışların
nerede ve ne zaman gerekli olduğunu bilir ve kültürel açıdan uygun bir
biçimde davranır (Young vd., 2017: 32-33). Diğer bir ifadeyle kültürel
zekânın davranışsal yönü yüksek olanlar, kültürel açıdan uygun sözcükleri,
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tonları, hareketleri ve yüz ifadelerini sergilemek gibi geniş sözlü ve sözsüz
yeteneklerinden ötürü duruma uygun davranışları sergilerler (Petrovic,
2011: 277).
Davranışsal kültürel zekânın alt boyutları sözlü davranış, sözsüz
davranış ve konuşma tarzından oluşmaktadır. Sözlü davranış kişilerarası
iletişimde nasıl konuşulduğu ile alakalıdır. Konuşmada sesin tonu,
konuşmanın tarzı, ses tonundaki değişiklik gibi durumlar sözlü davranış
kapsamındadır. Sözsüz davranış ise beden dili, jest ve mimikler, giyim
tarzı gibi etkenlerden oluşmaktadır. Son boyut olan konuşma tarzı ile
belirli bir yerde davranış kurallarına göre insanların değişik tipte mesajları
nasıl ilettikleri incelenmektedir. Farklı kültürler farklı davranış şekillerine
sahiptir ve konuşma şekilleri kurallar, değerler ve ahlak standartları
bakımından yerel standartlarda iletişim kurabilmek için önemlidir
(Akdemir vd., 2016: 36).
Bilişsel ve motivasyonel kültürel zekâ davranışsal kültürel zekâya etki
etmezse kültürel zekâdan bahsedilmeyecektir. Zira kültürel zekânın
davranışsal boyutu bilişsel ve motivasyonel unsurlara bağlıdır. Yani
davranışların gelişmesi o davranışların farklı ve yeni olduğunun
farkındalığını gerektirmektedir (Aksoy, 2015: 106-107)
3.

Kültürel Zekâ ve Performans İlişkisi

Performans, kişilerin yetenek ve becerileriyle hedeflerine ulaşmak için
sarf ettikleri çaba ve gösterdikleri uyumun çıktısı olarak ifade edilebilir
(Budak, 2008: 412). Diğer bir tanımlamaya göre performans, bir kişinin
sorumluluğunda olan görevi belirlenen zaman aralığında yerine getirmesi
sonucunda elde edilen çıktıdır (Öge ve Karasoy, 2016: 161).
İyi performansın ne olduğu kültürden kültüre değişiklik göstermektedir.
Performans yönelimli bireyci kültürler çalışanın verimliliği, dakikliği,
ürün kalitesi, işle ilgili bilgi ve becerisine dayanan bir değerlendirme
sistemi oluştururken; toplulukçu kültürler, sadakat, kibar davranışlar, saygı
ve vatandaşlığa verimlilikten daha fazla önem vermekte hatta grup içinde
dikkat çeken yüksek performanslı çalışanlardan grup uyumuna zarar
vererek kıskançlığa neden olabileceği düşüncesi ile hoşlanmamaktadır
(Aycan vd., 2016: 321).
Kültürel zekâ, çok kültürlü ortamlara alışmak ve bu ortamlarda
farklılığı yönetmek yeteneği olarak ifade edilmiştir. Yapılan araştırmalarda
kültürel zekânın boyutları olan davranışsal, motivasyonel, bilişsel ve üst
bilişsel boyutlarının kültürlerarası performansı olumlu yönde etkilediği
görülmüştür. Kültürlerarası performansın içeriğine baktığımızda
kültürlerarası farklı karar verme, kültürlerarası iş performansı, kültürel
uyum ve kültürel değerlendirme olarak dört farklı boyutta ele alınmıştır.
132

Kültürel zekânın performans üzerindeki etkisine baktığımızda karar alma,
iş performansı ve kültürel yargılamaya etkisi olduğu belirlenmiştir.
Kültürel zekânın yüksek olması farklı kültürlerarası ortamlarda karar
verirken daha iyi analiz yapabilmeyi gerektirmektedir (Mercan, 2016: 108109). Kültürel zekâsı yüksek olan kişiler, pozisyonları uluslararası
seyahatleri gerektirmese bile; farklı kültürlerle başa çıkma ve farklı
kişilerden oluşan bir takımda çalışma konusunda daha başarılı
olabilmektedir (Aslan ve Aslan, 2015: 41).
Yapılan farklı araştırmalarda da yabancı çalışan başarısının, kültürler
arası uyum sağlama ve iş performansı kriterlerine göre değerlendirilmesi
konusunda hemfikir olunmuştur. Bir yabancı çalışanın başarısız olması, o
ülkeye uyum sağlamada ve/veya görevlendirildiği işte başarısız olması
anlamına gelmektedir. Başarısız olanların çoğu da işle ile ilgili
yetkinliklerden ziyade uyum sağlama sorunları yaşamış bireylerdir (Aycan
vd., 2016: 336).
Bireylerin rol beklentilerini yerine getirmek için kendi bilişsel anlayış,
motivasyon ve davranışsal performanslarını artırmaları gerekir. Yüksek bir
bilişsel kültürel zekâ deneyimi olan insanlar, bir kültürün normları,
uygulamaları ve sözleşmeleri hakkındaki bilgisi nedeniyle farklı bir
kültürde çalışırken iyi performans gösterebilirler. Bu bilgi ve anlayışla, bir
çalışan, ev sahibi ülke vatandaşlarıyla uygun tepkiler ve etkileşimler
oluşturabilir (Chen vd., 2011: 246).
Kültürel zekâya sahip yöneticiler, yeni bir kültürel ortamda uyum
yetenekleri nedeniyle daha iyi performans gösterebilirler. Motivasyonel
kültürel zekâları yüksek bireyler, kültürler arası koşullarda başarılı
olmalarına yardımcı olan yeni kültür öğrenmede kendine has bir ilgi
duyduklarından daha iyi performans gösterirler. Davranışsal kültürel
zekâya sahip bireyler, ev sahibi bölgedeki bireylerle iletişim kurarken
sözlü ve sözsüz ipuçlarını değiştirebilme yeteneğine sahiptir ve bu da ev
sahibi bölgedeki iş performansını artırmalarına ve kültürel olarak farklı bir
çevreye uyum sağlamaya yardımcı olmaktadır (Jyoti ve Kour, 2016: 771772).
Küreselleşmenin her geçen gün arttığı iş dünyasında, örgütlerin yüksek
performans elde edebilmeleri için yöneticileri ve çalışanlarının kültürel
zekâlarının yüksek olması gerekmektedir. Örgütsel stratejilerin
çalışanların kültürel zekâlarına katkı sağlayacak şekilde düzenlemesi
örgütlere birçok açıdan fayda sağlayacaktır.
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4. Kültürel Zekâ ve Performans İlişkisi Üzerine Yapılmış
Çalışmalar
Kültürel zekâ, son yıllarda üzerinde çalışmaların yapıldığı konulardan
bir tanesi haline gelmiştir. Farklı kavramlarla ilişkileri incelense de
özellikle ulusal yazında performans ile ilişkisi pek fazla araştırılmamıştır.
Kültürel zekâ ve performans arasındaki ilişkileri inceleyen bazı
araştırmalar ve bulguları aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
Chen vd.,’nin (2011) kültürel zekâ ve performans arasındaki ilişkiyi
ölçmek amacıyla imalat sanayisinde çalışan Filipin’li işgörenler üzerinde
yaptıkları araştırma sonucunda kültürel zekânın, Filipin’li işgörenlerin
performansıyla pozitif ilişkili olduğunu sonucuna ulaşmışlardır. Şahin ve
Gürbüz (2012), kültürel zekâ ve öz-yeterliliğin görev performansı ve
örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisini ölçmek amacıyla,
çokuluslu bir örgüt üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda; bireylerin
kültürel zekâ ve öz-yeterlilik düzeyleri artıkça hem görev
performanslarında hem de örgütsel vatandaşlık davranışlarında olumlu
yönde artış olduğu ve kültürel zekâyı oluşturan her bir boyutunun görev
performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif şekilde etkilediği
sonucuna ulaşmışlardır. Magnusson vd., (2013) tarafından 153 ABD'li
ihracat firmasında yapılan araştırmaya göre, ihracat yöneticilerinin üst
bilişsel kültürel zekâsı, pazarlama karması uyarlamaları ile ihracat
performansı arasındaki ilişkiyi olumlu şekilde etkilediğini ortaya
koyarken, motivasyonel kültürel zekânın performansı artırmaya neden
olmadığını göstermiştir. Yani üst bilişsel kültürel zekânın, ihracat
performansını arttıran kilit kültürel zekâ boyutu olduğu ortaya
konulmuştur. Malek ve Budhwar (2013) Malezya’da faaliyet gösteren
çokuluslu işletmelerde çalışanların katılımıyla yaptıkları araştırmalarında;
gurbetçilerin kültürel zekâlarının genel olarak, etkileşim ve uyumlarını
doğrudan etkilediği ve performansları üzerinde olumlu etkilere sahip
olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum, ev sahibi ülkede kültürler arası
etkileşim, uyum ve yüksek performansı sağlamayı kolaylaştırmak için
kültürel zekânın önemini vurgulamaktadır. Presbitero (2016) Filipinler’de
görev yapan çağrı merkezi çalışanları üzerinde yaptığı çalışmaya göre;
kültürel zekânın iş performansına olan olumlu ve anlamlı ilişkisini ortaya
koymuştur. Bu çalışma, katılımcıların denetçilerinin yıl ortası
değerlendirmeleri kullanılarak ölçülmüştür. Bu araştırma sonucunda
ortaya çıkan, olumlu ve anlamlı ilişki, kültürel zekânın iş performansıyla
ilişkili olduğu önceki bulguları da doğrular nitelikte olmuştur. Ramalu vd.,
(2012) Malezya’da çalışan gurbetçiler üzerinde yaptıkları araştırmada
kültürel zekâ ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya
koymuşlardır. Rose vd., (2010) araştırmaları sonucunda, daha yüksek üst
bilişsel ve davranışsal kültürel zekâya sahip Malezya'lı gurbetçilerin
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bağlamsal performanslarının daha iyi olduğunu ortaya koyarken, daha
yüksek iş performansı üst bilişsel kültürel zekâ ile anlamlı pozitif ilişki
içinde çıkmıştır.
Akpan ve Inyang (2022), Nijeryalı akademik personellerin katılımıyla
yaptıkları çalışmaları sonucunda kültürel zekânın iş performansını önemli
ölçüde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Amiri vd., (2010) de, çalışmaları
sonucunda benzer bir şekilde kültürel zekâ ile çalışanların performansları
arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. Bu araştırma bulgularını destekler
nitelikte kültürel zekâ ve performans arasındaki pozitif ilişki çeşitli
araştırmacılar (Ang vd., 2007; Jyoti ve Kour, 2015; Puyod ve
Charoensukmongkol, 2019) tarafından literatüre kazandırılmıştır.
Kültürel zekâ ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda da kavramın aracılık
ettiği ya da performans ile ilişkisine aracılık eden kavramlar araştırılmıştır.
Bu araştırmalardan Moon (2013)’ un çalışması sonucunda kültürel
çeşitlilik ve takım performansı arasındaki ilişkiyi kültürel zekânın
yönettiğini tespit edilmiştir. Farklı bir araştırmada, Nosratabadi vd.,
(2020), liderlerin kültürel zekâ becerilerinin hem doğrudan hem de örgüt
yapısı aracılığıyla dolaylı olarak örgütün performansı üzerinde olumlu ve
önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Lee ve Sukoco
(2010), kültürel zekânın performans üzerindeki etkisinin kültürel uyum ve
kültürel etkililik aracılığı ile gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Setti vd.
(2020) tarafından yapılan araştırmanın sonucu ise kültürel zekanın dört alt
boyutunun da doğrudan ve iş yerinde kültürler arası uyum aracılığıyla
dolaylı olarak performansla ilişkili olduğunu göstermiştir.
Bu araştırma sonuçları, uluslararası boyutta çalışan örgütler için
liderlerin ve çalışanların kültürel zekâya sahip olmasının ne kadar önemli
olduğunu gün yüzüne çıkarmaktadır. Örgütlerin çalışanlarından temel
beklentisi olan yüksek performansın bir öncülü olarak kültürel zekânın
varlığını bilmek örgütler açısından yol gösterici olacaktır.
5.

Sonuç

Günümüz örgütlerinin hayatta kalabilmeleri için diğer firmalarla
rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Örgütlere rekabet üstünlüğünü
sağlayan en önemli güçlerden bir tanesi de sahip olduğu insan kaynağıdır.
Örgütlerin ülke sınırlarını aşmaları ile çalışanlarının da uluslararası boyutta
geçerli olacak niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. İşgörenlerin
mesleki bilgi ve donanımla birlikte çalıştıkları örgütün amaçları ve
işgörenleri ile uyumlu hareket edebilmeleri de önemli bir konudur.
Bireylerin çalıştıkları firma uluslararası bir firmaysa veya kendi ülkeleri
dışında faaliyet gösteren bir örgütte çalışıyorlarsa aynı uyumu orada da
göstermeleri gerekmektedir. Bu önemin farkında olan örgütler
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çalıştıracakları bireylerde kültürel zekâ becerisinin bulunmasını arzu
etmektedir. Bu yüzden hem örgütler hem de bireyler açısından kültürel
zekâ kavramı önemli bir özellik haline gelmiştir. Hangi firma kültürel zekâ
düzeyi fazla işgörene sahipse o firma rekabet üstünlüğüne sahip olacaktır.
Nitekim, Barakat vd. (2015) çalışanların iş tatminlerini artırmaları ve daha
yüksek performans sergilemeleri için kültürel zekâ becerilerinin
geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Yapılan birçok araştırma yüksek kültürel zekâ düzeyini olumlu birçok
faktörle pozitif anlamda ilişkili bulmuştur. Bu faktörlerin en
önemlilerinden bir tanesi de kuşkusuz performanstır. Çünkü çalıştığı
kurumda birey etkin ve verimli değilse, yani iyi bir performans
gösteremiyorsa bu hem örgütü hem de bireyi olumsuz etkileyecektir.
Sınırların kalktığı günümüz iş dünyasında, bireylerin iyi performans
sergilemesi gereken alanda genişlemiştir. Birey farklı kültüre sahip bir
ortama dahil olduğu zamanda, tıpkı kendi kültürel ortamındaymış gibi
performans sergilemek zorundadır. Bireyin yeni kültürel ortamında iyi
performans sergileyebilmesi için gereken becerilerden bir tanesi de yüksek
kültürel zekâya sahip olmasıdır. Zira, yapılan birçok araştırma yüksek
performansın artan kültürel zekâ ile ilişkisini ortaya koymuştur.
Sonuç olarak, kültürlerarası bağlamda çalışan örgüt ve bireylerin
kültürel zekâ kavramını göz ardı etmemesi gerekmektedir. Çünkü kültürel
zekâ; yüksek performans, artan uyum, etkili iletişim, sorunların üstesinden
kolaylıkla gelebilme gibi olumlu birçok durumu da beraberinde getirecek
bir konudur. Sonradan öğrenilip geliştirilmesi mümkün olan bir zekâ türü
olması nedeniyle de gerekli eğitim ve uygulamalarla üzerine
yoğunlaşılması gerekmektedir.
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1. Giriş
Sağlık sektörü ve bünyesindeki hizmet dallarının çoğu emek yoğun
birimlerden oluşmaktadır. Hizmet kalitesi birçok sektörde insan gücü
nitelikleriyle paralel hareket eder. 112 Acil sağlık hizmetleri tüm sağlık
hizmetlerinin vitrini ve özeti konumundadır. Bu sisteme bakarak sağlık
sisteminin geldiği noktayı ve verilen hizmetin kalitesini görebilirsiniz. Bir
bireyin yaşama şansını artırmak gibi önemli bir vazifeyi üstlenen 112 Acil
sağlık hizmetlerini başarıya taşımak ancak nitelikli iş gücüne sahip insan
kaynakları, yenilikçi teknolojilerle harmanlanmış teknik ve tıbbi alt
yapıyla beraber iyi organize edilmiş örgüt yapısı ile mümkündür.
Afetler ve sosyo-ekonomik-kültürel gelişmeler insan sağlığını ve
çevreyi etkileyerek bireylerin hastalanmasına, yaralanmasına ve ölümüne
sebep olmaktadır. Bireylerin sahip olduğu en değerli hazinelerden biri
sağlığıdır. Dolayısıyla bireylerin sağlığının korunması ve ani oluşabilecek
hastalık ya da yaralanmalara karşı ilk ve acil yardım hizmetinin verilmesi
toplum sağlığı için en önemli hizmetlerden bir tanesidir. Bu yardımın
karşılanması amacıyla kurulan 112 Acil sağlık hizmetleri toplum sağlığı
için hayati önem arz etmektedir.
Beklenmedik bir anda veya olağan dışı durumlarda gelişen yaralanma,
ölüm ve hastalık gibi durumlar yapılacak doğru ve etkin müdahaleler
sayesinde azaltılabilmektedir. Bundan dolayı 112 Acil sağlık hizmetleri
ölüm ve yaralanmaların azaltılmasında çok büyük öneme sahiptir. Her il
ve ilçede kurulan 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonları sayesinde
yaralanma ve ölümlerin büyük ölçüde önüne geçilmiştir. Böylesine önemli
bir hizmeti sunan çalışanların iş ve yaşam koşullarının hem hizmet
Çalışmamız Doç. Dr. İhsan CORA’nın danışmanlığında Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi İlyas FERMAN’ın
bitirme tezinden türetilmiştir.
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sunumunda pozitif etkiler yaratacak şekilde hem de çalışanların
yaşamlarında memnuniyet oluşturacak şekilde planlanması ve yürütülmesi
gerekmektedir.
Sağlık sektörünün en önemli kollarından olan 112 Acil sağlık
hizmetleri, sabit sağlık kuruluşlarının barındırdığı risk ve güçlüklerin yanı
sıra hareketli saha koşullarının beraberinde getirdiği risk ve güçlükleri de
barındırmaktadır.
Acil durumlarda bir dakikanın dahi hayati önem taşıdığı, zaman baskısı
altında sahada hastayla ilk teması kuran 112 Acil sağlık hizmetleri
çalışanları kurulduğu ilk yıldan beri ve özellikle Covid-19 Pandemisi
sürecinde olağanüstü çaba ve emek sarf etmişlerdir. Sektörün gizli
kahramanları olan 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanları her türlü vaka ile
karşılaşabilmektedirler. Vakaların hepsinde fiziki gücü, duygusu,
düşüncesi ve bilgisiyle yardım eli uzatan 112 Acil sağlık hizmetleri
çalışanları mesleklerini icra ederken bir takım güçlükler yaşaması ve
risklere maruz kalması kaçınılmaz bir gerçekliktir.
Ülkemiz 112 Acil sağlık hizmetleri alanında hem dinamik hem de
inancı gereği insan hayatına oldukça değer veren genç bir iş gücü nüfusuna
sahiptir. Fakat 112 Acil sağlık hizmetlerinin gereksiz kullanımı bu alanda
yaşanan sorunların kilometre taşını oluşturmaktadır. Bir başka acil tıbbi
yardıma duyulan ihtiyacın gecikmesi, kaynakların boşa harcanması,
çalışan memnuniyeti gibi birçok unsuru etkileyebilmektedir.
Sağlık sektöründeki gelişme ve büyüme 112 Acil sağlık hizmetlerini de
etkilemektedir. Büyüme, kentleşme ve teknolojik ilerlemeler insan
yaşamını kolaylaştırırken beraberinde tehlike ve riskleri de getirmiştir. 112
Acil sağlık hizmetleri çalışanları bir yandan hizmeti sunarken diğer yandan
hizmet sunumundan kaynaklanan birtakım tehlike ve risklere de maruz
kalabilmektedir. Nitekim sağlık sektörü en riskli iş kollarından bir tanesi
olarak tanımlanmaktadır. Ulusal mevzuatımızda “Tehlikeli” iş sınıfında
değerlendirilen “Ambulansla Hasta Taşıma Faaliyetleri” diğer sektörlerde
meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarından daha ciddi sonuçlar
doğurabilmektedir.
Toplum sağlığı için çaba sarf eden bir bireyin evvela kendisinin daha
sağlıklı bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Profesyonel ve kurumsal
bir yapıya ihtiyaç duyan 112 Acil sağlık hizmetlerinin önemi her geçen gün
artmaktadır. 112 Acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin, beklentileri,
arzuları, karşılaştıkları tehlike ve güçlükler, işe bağlılık düzeyleri vb.
faktörler sunulan hizmetin niteliğine doğrudan etki edeceği unutulmaması
gereken bir konudur. İnsan sağlığı gibi önemli bir alanda hizmet veren kişi
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ya da kurumların sorunlarının tespit edilmesi hizmet sunumu, verimlilik ve
performans açısından oldukça önemlidir.
2. Tehlike ve Risk’in Tanımı
Her sektörün kendi doğasına özgü barındırdığı tehlike ve riskler
mevcuttur. “Tehlike” ve “Risk” diyoruz çünkü riskten bahsedebilmek için
tehlike kavramını iyi bilmek gerekmektedir. İki kavram birbiri yerine çok
kullanılsa da aynı anlamı ifade etmemektedir. Tehlike sebep iken risk
sonuçtur. Yani tehlikenin zarar/hasar verme olasılığıdır. Literatür
araştırması ne kadar genişletilirse “Tehlike” ve “Risk” kelimelerinin
anlamına ilişkin tanımlamalar da bir o kadar artmaktadır. Kavramlara
ilişkin tanımlama ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre şöyle
yapılmıştır.
Tehlike: “Çalışma ortamında mevcut olan veya çevreden gelebilecek, iş
yerine veya personele zarar verme potansiyeline sahip olan durumdur” (İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012: md. 3). Bir başka ifade ile tehlike,
insan kaynaklı, doğadan kaynaklı veya teknolojik nedenlerle ortaya çıkan
ekonomik, fiziksel, sosyal kayıplara neden olabilecek bütün olayları
kapsamaktadır. Bireyin yaşamsal süreç boyunca mutlak biçimde emniyette
olması ya da tehlikelerden uzakta kalması tam manasıyla olanaksızdır.
Bireyler gündelik hayatta yaptıkları işler, aktiviteler, spor gibi olumlu
unsurlara ek olarak hastalık, yangın, ev ve trafik kazası gibi olumsuz
unsurlara da maruz kalabilmektedir. Bu yüzden tehlike kavramı
tanımlanırken doğal seyrinde meydana gelen ya da insan eliyle ortaya
konan bir olayın öncelikle insan yaşamını, çevreyi, ekonomik ve sosyal
faaliyetleri, hizmetleri ve malları tehdit eden bir olaydan söz edilmesi, bu
olayın ortaya çıkma olasılığından da bahsedilmesi gerekmektedir.
Risk: “Tehlike nedeniyle ortaya çıkan yaralanma, kayıp veya farklı
sonuçların ortaya çıkma olasılığıdır” (İ.S.G. Kanunu, 2012: md. 3). Her
zaman ortadan kaldırmak mümkün değildir. Fakat önlemler alınarak
azaltılması ya da göz ardı edici davranış ve kararlarla artabilmesi
mümkündür. Doğa olayları afetler yönünden tehlike olarak
değerlendirilmektedir fakat kişilerin yerleşim ve yatırımları tehlike
kaynağına yaklaştığında risk unsuru da ortaya çıkmaktadır. Hemen hemen
risk tanımlamalarının tamamında tehlike ve tehlikenin mümkünlüğünden
söz edilmektedir.
2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından risk; “Olumsuz
sonuç alınması ya da bu sonuca yol açan unsurlar” olarak ifade edilmiş
olup riskin anlamları şöyle açıklanmıştır (akt. Özkılıç, 2008: 4);
 Risk aynı zamanda olasılıktır.
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 Risk, istenmeyen bir sonucun oluşmasına neden olan unsur olabilir.
 Risk bir sonuç manasında olabilir.
 Risk olası bir tehdit manasına gelebilir.
Diğer bir deyişle; “Risk = Tehlike x Hasar Görebilirlik”tir. Risk,
olasılık hesaplamalarında niceliksel değerlerle [1,0] ifade edilebileceği
gibi, “Düşük Risk” veya “Yüksek Risk” gibi niteliksel sözcüklerle de
tanımlanabilir (akt. Özkılıç, 2008: 4). İnsana dair bütün etkinlikler çok
veya az risk unsuru içerir. Risk bazı durumlarda ölçülebilirdir buna rağmen
kesin biçimde bir güvenlik durumundan söz edilemez.
112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının çoğu zaman adeta zamanla
yarışırcasına hızlı hareket etmeleri, hızlı karar vermeleri, hasta taşıma
girişimleri, acil müdahale ekipmanlarının taşınması ve uygulanması, hasta
ve yaralının olduğu her ortamda onların olması, çevredeki insanların
meraklı veya stresli bakışları altında tıbbi bakım sunmaları tehlike ve
riskleri de beraberinde getirmektedir.
Bu tehlike ve riskleri iyi bilmek hem çalışan hem de hasta güvenliği
açısından oldukça önemlidir. Literatürde yer alan risk çalışmalarını
incelediğimizde 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının karşılaştıkları
risklerin hastanelerde karşılaşılan (biyolojik, kimyasal vb.) riskler ile
benzer olduğunu söyleyebiliriz. İlaveten 112 Acil sağlık hizmetlerinin
operasyonel kısmının ambulans araçlarıyla dış ortamda yani sahada
verilmesi birtakım mekanik riskleri de beraberinde getirmiştir. Özetle 112
Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının iş riski sorunlarını şu başlıklar altında
toplayabiliriz;
 Kimyasal Risk Unsurları
 Biyolojik Risk Unsurları
 Psikososyal Risk Unsurları
 Fiziksel ve Ergonomik Risk Unsurları
 Mekanik Risk Unsurları
3. İş Güçlüğü
İş güçlüğü kavramına ilişkin ilk tanımlama girişimi W. E. Scott
tarafından işteki güçlüğü algılama düzeyine ilişkin yapmış olduğu
araştırma ile yapılmıştır (Pierce ve Dunham, 1976: 83-97). Scott bu
araştırmada iş güçlüğünün yüksek veya düşük oluşunun yaratacağı etkileri
araştırmıştır. Hipotezine göre iş güçlüğünü az olarak algılayan bireyin
engellenmişlik, kayıtsız kalma ve iş tatminsizliği yaşayacağıydı. Bu durum
aslında işi hafife almanın etkilerini yansıtmaktadır. Scott’a göre her bireyin
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bir en uygun uyarım düzeyi olduğu, birey bu düzeye ulaştığında
performansı en üst düzeyde olacaktır. Eğer iş güçlüğü algılama düzeyi
minimum ya da maksimum değerin dışında ise işi yapan fiziksel veya
psikolojik olarak işe karşı tepki oluşturmaktadır. Yani iş bireyin kabul
sınırların değerinin dışına çıktığında itici hal almaktadır.
Çalışanlarda iş güçlüğü algısı daima işin zor olduğu manası taşımaz.
Birey işi sevmediğinde, o iş kolay dahi olsa iş güçlüğü söz konusudur.
Buna karşın işin zor olması durumunda çalışanın işi sevmesi durumunda iş
güçlüğü oluşmaz (Çamlıbel, 2010: 52). İşini severek ve normal
performansla yerine getirebilen çalışanın iş tatmini sağlanmış olur. Dikkat
edilmesi gereken husus iş güçlüğü unsurlarının objektif olarak ele alınması
gerekliliğidir. Görevin normal performansla yapılabileceği esas alınarak
herkesçe kabul görmüş değerler eşiğinden hareketle, değerlendirme
yapılması gerekmektedir. Literatürde yer alan tanımlar doğrultusunda şu
çıkarımlarda bulunmak olasıdır.
İş güçlüğü;
 Çevresel koşullardan etkilenebilmektedir.
 İşin kendisinden kaynaklanabilmektedir.
 İş güçlüğü objektif bir kavram iken subjektif olarak
değerlendirilmektedir. Yani çalışanlar iş güçlüğünü farklı şekillerde
algılayabilmektedir.
 İşin yürütülmesini engelleyen, insana yönelik değişkenlerdir.
 İşin gerekleri iş güçlüğüne neden olabilmektedir.
 Yapılan işin normal performansla yapılabileceğini esas alır.
 Malzeme ya da üretim aracının yapısından kaynaklanabilmektedir.
Özetle iş güçlüğü; Bir işin yapımında işletmeden kaynaklı sebeplerden
dolayı ya da işin kendisinden kaynaklı nedenlerle çalışan tarafından işini
normal performansla yapabilmeyi zorlaştıran unsurların çalışanlarca
algılanmasıdır. İş güçlüğüne etki eden faktörler ise; İşin niteliklerine ilişkin
faktörler (özerklik, işin bağlamı, işin sosyal karakteristikleri, bağlı iş
durumu, bilgi karakteristikleri), Çevreye İlişkin Faktörler (fiziksel çevre,
sosyal çevre, psikolojik çevre), Bireye İlişkin Faktörler ve Yönetim ve
Örgüt Yapısına İlişkin Faktörlerden oluşmaktadır (Halis, 2007: 22).
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4. Yöntem, Bulgular ve Yorum
4.1. Araştırma Modeli
Araştırma betimsel tarama modeline göre yapılmıştır. Bu modelde,
“Araştırmacı belli bir olay ya da durumu, dışarıdan müdahalede
bulunmadan, nitel ve/veya nicel verilerle ortaya koymakta,
incelemektedir” (Karasar, 2019: 109). Araştırmada, 112 Acil sağlık
hizmetleri çalışanlarının iş güçlüğü algıları ve iş riski algılarını arttıracak
ya da azaltacak bir müdahale olmadan, mevcut durum nicel veriler ile
betimlenmiştir.
4.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, çalışmanın yürütüldüğü Kasım 2021-Ocak 2022
tarihleri arasında Ordu İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi
Başhekimliği’ne bağlı 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 112 Komuta
kontrol merkezinde görevli 525 çalışan oluşturmaktadır. Örneklemini ise
gönüllülük usulüne göre araştırmaya katılan, 261 112 Acil sağlık
hizmetleri çalışanı oluşturmaktadır. Evren seçiminde, basit yansız
örneklem yöntemi kullanılmıştır.
4.3. Verileri Toplama Teknikleri
Araştırma verileri bizzat araştırmacı tarafından toplanmıştır. Bu
kapsamda, uzman görüşü alınarak madde havuzu oluşturulmuş ve ardından
online olarak araştırma anketleri uygulanmıştır. İşgörenlere uygulanan ve
veri toplama aracı olarak hazırlanan anket formu iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci
bölümde ise 5’li Likert ölçeği doğrultusunda düzenlenmiş, literatürde daha
önce kullanılmış ve sıklıkla rastlanan anketlerden araştırmacı tarafından
derlenen iş güçlüğü ve iş riski ifadesi içeren sorular bulunmaktadır.
Gönüllülük esasına göre katılım gerçekleştirilmiş olup, veri toplama
sırasında katılımcılar bilgilendirilmiş ve onay alınmıştır.
4.4. Verilerin Analizi
Araştırmada nominal ve ordinal verilerin tanımlanmasında frekans
analizi kullanılmıştır. Ölçek puanları ortalama ve standart sapma değerleri
ile tanımlanmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılık analizi için Cronbach Alpha
analizi yapılmıştır. Geçerlilik için Faktör Analizi yapılmıştır. Faktör
analizinde Kaiser Meyer Olkin örneklem yeterliliği, Barlett Küresellik
Testi ve Varimax rotasyonu yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma
uygunluğu için Kolmogorov Smirnov Testi yapılmıştır. İş güçlüğü
puanlarının analizinde nonparametrik testler (Mann Whiney U ve Kruskal
Wallis), iş riskleri puanlarının analizinde ise parametrik testler (Bağımsız
Örneklem t-testi ve One Way ANOVA) kullanılmıştır. İlişkisel tarama testi
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için Spearman’s rho korelasyon analizi yapılmıştır. Tüm analizler %95
güven aralığı ve 0.05 anlamlılık düzeyinde, SPSS 17.0 for Windows
programında yapılmıştır.
4.4. Bulgular ve Yorum
Ölçeğin Faktör analizi sonuçlarına göre KMO değeri 0.50 sınırının
üzerinde olup (KMO: 0.865; X2 : 16153.057; Toplam Varyans: 31.57; p),
örneklemin analiz için yeterli olduğunu göstermektedir (p<0.05). Barlett’s
Küresellik Testi sonuçlarına göre ölçek verileri Faktör Analizine
uygundur. Analiz sonuçlarına göre faktör yükü 0.40 değerinin altında
olanlar, Eingen Özdeğeri 1’in altında olan ve başka faktör içerisinde çıkan
maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Son Durumda Ölçek Boyutlarının
Cronbach Alpha İç Tutarlılık Analizi Sonuçları İş Güçlüğü “0.942” İş
Riskleri “0.884” tespit edilmiştir. İş güçlülüğü ve iş riskleri maddelerine
verilen yanıtların iç tutarlılık düzeyleri incelendiğinde Cronbach Alpha
düzeyleri yüksek çıkmıştır. Bu durum, iç güçlülüğü konusunda
katılımcılara yöneltilen maddelere verilen yanıtların tutarlılık düzeylerinin
yüksek olduğunu göstermektedir. Faktör analizi sonucunda elde edilen
ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği yüksek olup, iş güçlülüğü ve iş risklerini
ölçmede yeterli olduğu ortaya koyulmuştur.
Araştırmadan elde edilen sosyo-demografik bulgular şöyledir;
araştırmaya katılan 261 kişiden %44.8’i erkek ve %55.2’si kadındır.
Araştırmaya katılan çalışanların %16.5’i 18-25 arasında, %54.4’ü 26-33
arasında, %24.9’u 34-41 arasında, %3.8’i 42.49 arasında, %0.4’ü 50-57
arasında yaşa sahiptir. Araştırmaya katılanların %65.1’i evli, %33.0’ü
bekar ve %1.9’u bunların dışında medeni duruma sahip olduklarını ifade
etmişlerdir. Araştırmaya katılan ve evli olan çalışanların %30.4’ünün eşi
çalışmamakta olup, %69.6’sının ise eşi çalışmamaktadır. Katılımcıların
%39.8’i çocuk sahibi değilken, %60.2’si ise çocuklarının olduğunu ifade
etmişlerdir. Katılımcıların %5.0’i 1 yılın altında, %15.3’ü 1-5 yıl arasında,
%42.9’u 6-10 yıl arasında, %26.8’i 11-15 yıl arasında, %8.0’i 16-20 yıl
arasında, %1.9’u ise 21 yıl ve üzerinde süreyle mesleki deneyime sahip
olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %93.1’i acil sağlık hizmetleri
istasyonunda, %6.9’u ise komuta kontrol merkezinde çalıştıklarını ifade
etmişlerdir. Katılımcıların %3.4’ü doktor, %37.9’u acil tıp teknisyeni,
%45.2’si paramedik, %6.9’u ATT/Paramedik şoförü, %6.5’i ise bunların
dışında şoför olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların %0.4’ü ilkokul,
%7.3’ü lise, %36.8’i ön lisans, %54.0’ü lisans, %1.1’i yüksek lisans ve
%0.4’ü doktora mezunudur. Katılımcıların %92.0’si 24 saat vardiya,
%3.8’i 12 saat vardiya, %2.7’si 8 saat mesai, %1.5’i ise bunların dışında
bir çalışma düzeninin olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların %26.1’i
“1.000-5.000 TL arası”, %69.7’si “5.001-9.000 TL arası” ve %4.2’si
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“9.000 TL üzeri” gelire sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların
%5.4’ü “120 saat altı”, %16.9’u “120-168 saat arası”, %65.9’u “169-216
saat arası”, %11.5’i “217-264 saat arası” ve %0.4’ü “265 saat ve üzeri”
aylık çalışma süresine sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların
%41.8’i sevdiği için, %14.9’u kısa yoldan iş sahibi olmak için, %6.9’u
kolay iş imkanları nedeniyle, %16.1’i ailesinin istemesi nedeniyle, %7.7’si
başkalarının önerisinden ötürü, %12.6’sı ise bunların dışındaki nedenlerle
mesleklerini seçtiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %16.5’i risk
eğitimi almadıklarını, %83.5’i ise risk eğitimi aldıklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların %5.7’si uygun ekipmanlar kullanmadıklarını, %94.3’ü ise
kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Araştırma hipotezlerinin test edilmesinden önce, ölçek boyut
puanlarının dağılımlarının normal dağılıma uyup uymadığının ölçülmesi
için Kolmogorov Smirnov Testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Ölçek Puanlarının Dağılımının Normallik Analizi İçin Yapılan
Kolmogorov Smirnov Testi Sonuçları
Kolmogorov Smirnov Z

p

İş Güçlüğü

1.878

0.002

İş Riskleri

1.039

0.231

Kolmogorov Smirnov test sonuçlarına göre İş Güçlüğü boyutunun
puanlarının dağılımı standart normal dağılıma uymamakta olup (p<0.05),
İş Riskleri boyutunun puanları ise standart normal dağılıma uymaktadır
(p>0.05). Bu nedenle, iş güçlüğü puanlarının analizinde nonparametrik
testler (Mann Whiney U ve Kruskal Wallis), iş riskleri puanlarının
analizinde ise parametrik testler (Bağımsız Örneklem t-testi ve One Way
ANOVA) kullanılmıştır.
4.5. Hipotez Testleri
4.5.1. Demografik Özelliklere Göre İş Güçlükleri Arasındaki
Farklar
Araştırmanın ilk hipotezi, demografik özelliklere göre iş güçlükleri
arasındaki farka yönelik olarak şu şekilde kurulmuştur:
H1: 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının iş güçlük algı düzeyleri,
demografik özelliklerine göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır.
Hipotezin testi için yapılan analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: Demografik Özelliklere Göre İş Güçlükleri Arasındaki Farklar

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
18-25
26-33
34-41
42-49
Medeni durum
Evli
Bekar
Diğer
Eşin çalışma durumu
Hayır
Evet
Çocuk sahibi olma
Hayır
Evet
Mesleki deneyim
1 yıldan az
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
21 yıl ve üzeri
Birim
Acil sağlık
hizmetleri istasyonu

Komuta
kontrol
merkezi
Görev türü
Doktor
Acil tıp teknisyeni
Paramedik
ATT/Paramedik
şoför
Diğer şoför
Eğitim

Ortalama

Std.
Sapma

Test
değeri

P
değeri

129.35
139.41

30.03
17.24

7246.000

0.052

136.47
136.18
134.60
114.00

22.95
24.96
19.34
38.20

5.466

0.141

134.15
135.76
145.80

25.20
22.91
15.04

0.973

0.615

130.92
135.96

26.03
24.35

3947.000

0.137

137.68
133.08

22.00
26.21

5281.500

0.220

125.85
140.95
131.13
138.13
134.76
150.00

14.46
19.89
28.44
21.04
20.35
16.32

12.294

0.031

135.11

24.00

132.06

28.82

2030.500

0.612

133.78
136.03
136.94

12.82
23.68
22.19

3.525

0.474

127.50

29.57

122.59

35.93
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Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Çalışma türü

116.95
137.66
135.36
142.25

33.44
21.91
23.56
23.31

24 saat vardiya
12 saat vardiya
8 saat mesai
Diğer
Gelir
1.000-5.000
TL
arası
5.001-9.000
TL
arası
9.000 TL üzeri
Aylık çalışma saati
120 saat altı
120-168 saat arası
169-216 saat arası
217-264 saat arası
265 saat ve üzeri
Mesleği seçme nedeni
Sevmek
Kısa yoldan iş
sahibi olmak
Kolay iş imkanı
Aile isteği
Başkalarının önerisi
Diğer
Risk
eğitimi
alma
durumu
Hayır
Evet
Uygun ekipman
kullanımı
Hayır
Evet

136.14
115.70
128.57
119.75

24.21
28.25
11.52
9.50

121.72

26.35

136.72

23.37

134.55

11.73

135.36
125.66
137.15
137.90
58.00

18.26
26.64
23.01
24.51
0.01

128.28

22.31

134.87

30.27

138.28
140.21
144.90
142.12

7.338

0.062

12.169

0.007

4.621

0.202

11.920

0.018

20.22
26.03
24.49
16.81

27.433

0.000

135.98
134.69

27.01
23.80

4363.000

0.474

134.27
134.94

24.07
24.37

1781.000

0.822

İş güçlüğü puanı kadınlarda, 18-25 yaş aralığında bulunanlarda, medeni
durumunu diğer olarak ifade edenlerde, eşi çalışanlarda, çocuk sahibi
olmayanlarda, 21 yıl üzeri mesleki deneyime sahip olanlarda, acil sağlık
hizmetleri istasyonu çalışanlarında, paramediklerde, yüksek lisans
mezunlarında, 24 saat vardiya ile çalışanlarda, 5.000-9.000 TL geliri
olanlarda, aylık 217-264 saat arası çalışanlarda, başkalarının önerisiyle
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mesleği seçenlerde, risk eğitimi almayanlarda ve uygun ekipman
kullananlarda daha yüksektir. Fark analizi sonuçlarına göre iş güçlüğü
puanının mesleki deneyim, aylık çalışma saati, çalışma türü ve mesleği
seçme nedeni grupları arasındaki farkları istatistiksel olarak anlamlıdır
(p<0.05). Diğer demografik özellik gruplarının iş güçlük puanları
arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05).
Araştırmada bakılan 15 demografik özellikten sadece dördünde gruplar
arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı olduğundan, araştırmanın H1
hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifadeyle, 112 Acil sağlık hizmetleri
çalışanlarının iş güçlüğü algı düzeyleri, demografik özelliklerine göre
anlamlı derecede farklılaşmamaktadır.
4.5.2. Demografik Özelliklere Göre İş Riskleri Arasındaki Farklar
Araştırmanın ikinci hipotezi, demografik özelliklere göre iş riskleri
arasındaki farka yönelik olarak şu şekilde kurulmuştur:
H2: 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının iş riski algı düzeyleri,
demografik özelliklerine göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır.
Hipotezin testi için yapılan analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Demografik Özelliklere Göre İş Riskleri Arasındaki Farklar

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
18-25
26-33
34-41
42-49
Medeni durum
Evli
Bekar
Diğer
Eşin çalışma durumu
Hayır
Evet
Çocuk sahibi olma
Hayır
Evet
Mesleki deneyim
1 yıldan az

Ortalama

Std.
Sapma

Test
değeri

P değeri

60.03
61.53

16.16
12.74

0.815

0.416

58.72
62.20
59.46
60.18

14.64
14.01
14.49
17.13

0.941

0.421

61.17
60.01
64.80

14.18
15.10
5.45

0.376

0.687

58.75
61.24

14.49
14.08

1.160

0.247

60.07
60.97

12.75
14.95

0.465

0.643

49.69

9.28
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1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
21 yıl ve üzeri
Birim
Acil sağlık hizmetleri
istasyonu
Komuta
kontrol
merkezi
Görev türü
Doktor
Acil tıp teknisyeni
Paramedik
ATT/Paramedik şoför
Diğer şoför
Eğitim
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Çalışma türü
24 saat vardiya
12 saat vardiya
8 saat mesai
Diğer
Gelir
1.000-5.000 TL arası
5.001-9.000 TL arası
9.000 TL üzeri
Aylık çalışma saati
120 saat altı
120-168 saat arası
169-216 saat arası
217-264 saat arası
265 saat ve üzeri
Mesleği seçme nedeni
Sevmek
Kısa yoldan iş sahibi
olmak
Kolay iş imkanı
Aile isteği
Başkalarının önerisi
Diğer
Risk eğitimi alma durumu

61.08
62.07
62.41
58.90
47.40

14.25
14.36
14.34
12.55
19.45

2.960

0.013

61.33

14.23

-1.974

0.049

54.44

15.10

51.56
62.88
59.87
55.83
66.18

13.41
12.58
14.63
13.45
19.94

2.780

0.027

64.25
59.98
60.90
63.50

12.69
13.29
15.19
19.74

0.534

0.659

61.23
65.30
49.00
48.25

14.28
16.23
8.72
8.50

3.061

0.029

63.47
61.00
53.45

13.78
14.45
12.72

1.156

0.327

54.00
64.57
60.18
61.60
88.00

12.01
13.32
14.56
14.13
0.01

2.603

0.037

59.03

12.23

60.82

17.07

1.946

0.087

60.33
65.48
56.50
64.00

15.20
13.75
15.37
16.07
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Hayır
Evet
Uygun ekipman kullanımı
Hayır
Evet

59.33
61.16

17.65
13.65

0.645

0.522

56.07
61.15

14.01
14.36

1.333

0.184

İş riskleri puanı kadınlarda, 26-33 yaş aralığında bulunanlarda, medeni
durumunu diğer olarak ifade edenlerde, eşi çalışanlarda, çocuk sahibi
olanlarda, 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip olanlarda, acil sağlık
hizmetleri istasyonu çalışanlarında, şoförlerde, lise mezunlarında, 12 saat
vardiya ile çalışanlarda, 1.000-5.000 TL arası geliri olanlarda, aylık 265
saat ve üzerinde çalışanlarda, aile isteği ile mesleği seçenlerde, risk eğitimi
alanlarda ve uygun ekipman kullananlarda daha yüksektir. Fark analizi
sonuçlarına göre iş riskleri puanının mesleki deneyim, birim, görev türü,
çalışma türü ve aylık çalışma saati grupları arasındaki farkları istatistiksel
olarak anlamlıdır (p<0.05). Diğer demografik özellik gruplarının iş riskleri
puanları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05).
Araştırmada bakılan 15 demografik özellikten sadece beşinde gruplar
arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı olduğundan, araştırmanın H2
hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifadeyle, 112 acil sağlık hizmetleri
çalışanlarının iş riski algı düzeyleri, demografik özelliklerine göre anlamlı
derecede farklılaşmamaktadır.
4.5.3. İş Riskleri ile İş Güçlükleri Arasındaki İlişki
Araştırmanın üçüncü hipotezi, iş güçlüğü ile iş riskleri arasındaki
ilişkiye yönelik olarak şu şekilde kurulmuştur:
H3: 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının iş güçlüğü algı düzeyleri ile
iş risk algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Hipotezin testi için yapılan analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: İş Riskleri ile İş Güçlükleri Arasındaki İlişki

İş Güçlüğü
Total
İş Riskleri Total

İş Güçlüğü
Total
1

Pearson r değeri
p
N
Pearson r değeri
p
N

261
-,003
,958
261
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İş Riskleri
Total
-,003
,958
261
1
261

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, iş güçlükleri ile iş riski arasındaki
ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Bu nedenle,
araştırmanın H3 hipotezi reddedilmiştir. Diğer bir ifadeyle, 112 Acil sağlık
hizmetleri çalışanlarının iş güçlüğü algı düzeyleri ile iş risk algı düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur.
5. Sonuç ve Çözüm Önerileri
Çalışmada Ordu ilinde görevli 112 Acil servis çalışanlarının iş riski ve
iş güçlüğü algı düzeylerinin çalışanların demografik özelliklerine göre
farklılık gösterip göstermediği, iş güçlüğü ve iş riski arasındaki ilişki
incelenmiştir.
Araştırmaya katılan 112 Acil sağlık çalışanlarının demografik
özellikleri incelendiğinde, cinsiyet dağılımının birbirine yakın ve kadın
ağırlıklı olduğu, genellikle genç yaşta ve çoğunluğu evli katılımcılardan
oluştuğu görülmektedir. Çoğunluğun eşi çalışmakta olup, çocuk sahipleri,
çocuk sahibi olmayanlara göre daha fazladır. Mesleki deneyim yaş ile
uyumlu şekilde düşük olup, 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonu çalışanları
çoğunluktadır. Görev türüne göre en fazla paramedik katılımcı olup, bunu
acil tıp teknisyeni izlemektedir. Eğitim durumuna göre lisans ve ön lisans
mezunları, çalışma şekline göre 24 saat vardiyalı çalışanlar, gelir
durumuna göre ise orta düzeyde gelire sahip olanlar çoğunluktadır.
Genel olarak araştırma örnekleminin demografik özellikleri
incelendiğinde, ülkemizdeki 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının
demografik özellikleri ile uyumlu bir yapının söz konusu olduğu ifade
edilebilir.
Meslek yapısı gereği 112 Acil sağlık hizmetleri, daha genç yaşa hitap
eden, daha fazla enerji ve efor isteyen birimlerdir. Bu nedenle, çoğunlukla
ileri yaşlara geldiğinde, 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanları eğitim,
komuta merkezi, yönetim gibi birimlere doğru geçmekte, deneyimlerini
daha genç ve enerjili çalışanlara aktarmaktadır. Bu bakımdan
değerlendirildiğinde, genel olarak örneklemin evrenin özelliklerini
yeterince yansıttığı ifade edilebilir. Araştırma veri toplama sürecinde de,
genel olarak katılmada gönüllülük düzeyi yüksek olup, geri dönüş oranları
da yüksek düzeyde olmuştur.
Katılımcıların %83.5’i risk eğitimi almış ve %94.3’ü uygun ekipman
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Genel olarak hem risk eğitimi alma
düzeyi, hem de uygun ekipman kullanma düzeyleri yüksektir.
Katılımcıların mesleği seçme nedenleri incelendiğinde, her ne kadar
mesleği sevdiği için seçenler çoğunlukta olsa da, bu oran %41.8 olup,
katılımcıların yarıdan fazlası mesleğini severek seçmediklerini ifade
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etmişlerdir. Aile isteği ve kısa yoldan iş sahibi olmak en fazla ön plana
çıkan mesleği seçme nedenleri arasındadır. Mesleği sevme ya da severek
seçme, o mesleği yapan bireylerin mesleki etik ve davranışlarından, risk
alma düzeyi, üretkenlik, verimlilik gibi birçok kavramı da yakından
etkilemektedir. “Bir mesleği isteyerek, severek seçen çalışanlarda iş
tatmini düzeyi, sevmeden seçenlere göre çok daha yüksektir” (Başçılar ve
Taşçi, 2018; Durmuş ve Günay, 2007; Bayrak Kök, 2006). Ancak bu
noktada, mesleği severek seçme ile mesleği sevme arasındaki farkı ortaya
koymak gerekir.
Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde, gençlerin meslek seçiminin
bazı eksiklikler içerdiği ve meslek seçiminde yeterince bilinçlendirme
yapılmadığı ifade edilmektedir. Bu durum sadece 112 Acil sağlık
hizmetleri alanı için değil, birçok alan için geçerlidir. Meslek seçiminde iş
bulma garantisi, aile isteği, arkadaş yönlendirmesi gibi çeşitli sebepler ön
plana çıkabilmektedir. Bu nedenle, mesleği severek seçme dışında
sebeplerle, meslek seçmek söz konusu olabilmektedir.
Mesleği sevmek ise mesleğe başladıktan sonra, yaşanan mesleki
durumlarla alakalı bir süreç olup, mesleği sevme ile birebir aynı anlama
gelmemektedir. Diğer bir ifadeyle, mesleğini sevmeden seçen birisi, daha
sonra mesleğin özelliklerini görerek, mesleği sevebilir. Ya da severek
seçmiş olduğu mesleği, daha sonra çeşitli sebeplerle sevmeyen bireylerin
de olması söz konusudur. Bu nedenle, mesleği severek seçme ile sevme
arasında önemli bir fark olduğunu ifade etmek gerekir.
İş riskleri ve güçlülükleri, çalışanların yapmış oldukları işleri sevmeleri
ile yakından ilişkili olup, işini daha çok seven, daha fazla dikkat
göstermekte ve işyerinde meydana gelen olumsuzlukları ya da iş
güçlülüklerini daha fazla hoşgörü ile değerlendirebilmektedir. Bu nedenle
iş güçlülüğü ve risk faktörlerinin aslında, kişilere ve kişilerin o anki ruh
hallerine de bağlı olduğunu ifade etmek gerekir.
Araştırmadan elde bulgulardan görüleceği gibi, çalışanların iş
güçlükleri ve iş risklerine ilişkin görüşleri demografik özelliklerine göre
anlamlı bir farklılık göstermezken, iş güçlülüğü ile iş riskleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Bu durum, 112 Acil sağlık
hizmetleri çalışanlarının aslında birbirine benzer özelliklere sahip
olduğunu ve yüksek güçlülük algısının, yüksek iş riski anlamına geldiğini
göstermektedir. Farklılık gösteren gruplar özelinde ise şu sonuçlara
ulaşılmıştır; iş güçlüğü algısı: yaş azaldıkça, aylık çalışma saati arttıkça,
çalışma yılı arttıkça, vardiya sistemi uzadıkça, sahada çalışanlarda (Acil
sağlık hizmetleri istasyonu çalışanları), uygun koruyucu ekipman
kullananlarda, risk eğitimi almayanlarda artarken; iş riski algısı: ücret
azaldıkça, sahada çalışanlarda, risk eğitimi alanlarda, uygun ekipman
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kullananlarda, aylık çalışma saati arttıkça, eğitim seviyesi azaldıkça
artmaktadır.
Araştırma sonuçlarına dayanarak, aşağıdaki önerileri getirmek
mümkündür:
 İşe yeni başlayan personele adaptasyon eğitimleri verilebilir.
 Aylık çalışma saatinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.
 Vardiyalı çalışma sistemine karşı alternatif sistemler geliştirilebilir
veya nöbet süreleri kısaltılabilir.
 Çalışan güvenliğine yönelik uygulamalar artırılabilir.
 Kullanılan ekipmanların ergonomik ve kaliteli olması sağlanabilir.
 Çalışılan birimler arasında iş rotasyonu yapılabilir.
 Çalışma yılı yüksek olan personele erken emeklilik veya kurum
içinde farklı pozisyonlarda görev alma imkanı verilebilir.
 Çalışanların eğitim olanaklarının genişletilmesi ve aldıkları ücretin
artırılması sağlanabilir.
 İş risklerinin ve iş güçlülüklerinin en aza indirilmesi için, çalışanlara
bu konularda hizmet içi eğitimler verilebilir ve yönetsel destek
çalışmaları uygulanabilir.
 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının iş risklerini ve iş güçlüğü
sorunlarını en aza indirmek için, iş risklerini ve iş güçlüğünü
etkileyen diğer faktörler üzerine araştırmalar yapılabilir.
 Çalışma hayatına atılacak olan bireylerin ileriye dönük meslek
seçiminden kaynaklı iş güçlüğü yaşamaması için becerilerine uygun
meslekte çalıştırılması ve meslek şeçimi öncesi iş koluna ilişkin
gerekli bilgilendirmelerin yapılması önemli görülmektedir.
 Araştırma örneklemi genişletilerek, araştırma daha geniş çerçevede
ele alınabilir.
 Araştırma farklı demografik özellikleri de içerecek şekilde, çok
merkezli olarak genişletilebilir.
 Araştırmada kullanılan ölçek farklı sağlık birimlerinde de geçerlilik
ve güvenilirlik çalışmalarına dahil edilebilir.
 Bu çalışmada 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının iş güçlüğü ve
iş riski sorunları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Başka
araştırmacılar da bu sorunlar için muhtemel çözüm önerilerini ortaya
koyabilirler.
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1. Giriş
Küreselleşmenin hızlanması ülkeler arası ve içi ticareti artırıcı yönde
etkilemiştir. Bu etki piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerin
birbirlerinden farklılaşmasına hatta bir adım öne geçmek için
benzerlerinden ayrışarak farklı stratejilere yönelmelerini zorunlu hale
getirmiştir. Bu farklı stratejilerin ortaya konulması da işletmecilik
alanında yer alan stratejik yönetim literatüründe çeşitli çalışmaların
yapılmasına neden olmuştur. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar
sonucunda birbirini tamamlayan ve kendi aralarında farklılaşan
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Stratejik yönetim yaklaşımlarının, stratejik
yönetimin kökenini, evrimini, ilkelerini ve uygulamalarını açıklamaya
yönelik bir varsayım, önerme veya bir fikir sistemi olduğu söylenebilir. İş
hayatıyla bağlantılı olarak kamu ve özel sektör işletmelerinde ayrı ayrı
veya birlikte uygulanabilecek kâr maksimizasyonu ve rekabete dayalı
yaklaşım, kaynak temelli yaklaşım, beka temelli yaklaşım, insan
kaynakları temelli yaklaşım, vekalet yaklaşımı ve durumsallık
yaklaşımları geliştirilmiştir. Bu kapsamda pek çok yaklaşım geliştirilmiş
olmasına rağmen, çoğu araştırmacı pozisyon yaklaşımı ve kaynak tabanlı
yaklaşım çatısı altında birleşmektedir (Shanchez ve Heene, 1997; Barca,
2002; De Toni ve Tonchia, 2003). Bu iki yaklaşım birbirinin
tamamlayıcısı olarak da görülmektedir.
Pozisyon yaklaşımı, bir işletmenin faaliyet alanını analiz eder, diğer
bir deyişle “sektörü” analiz eder ve “dışarıdan içeriye” bakış açısını
benimsemektedir. Öte yandan kaynak temelli yaklaşım, işletmenin
kaynaklarını ve kendisini analiz eder ve “içeriden dışarıya” bakış açısını
benimsemektedir. Stratejik yönetim alanının bilimsel bir nitelik kazandığı
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bu süreçte bu iki yaklaşım işletmeler için oldukça etkili araçlar haline
gelmiştir (Erol ve İnce, 2012; Coşkun, 2007).
Kâr maksimizasyonu ve rekabete dayalı yaklaşım, uzun vadeli karı
maksimize etmek ve faaliyette bulunulan endüstrideki rakipler üzerinde
sürdürülebilir rekabet avantajı geliştirmek fikrine dayanmaktadır.
Pozisyon yaklaşımı olarak da ifade edilen “rekabete dayalı yaklaşım”
organizasyonun dış pazar konumlandırmasını rekabet avantajı elde etmek
ve sürdürmek için kritik bir faktör olarak görmektedir. İşletme
yönetimine endüstri içindeki rekabeti değerlendirmek için sistematik bir
model sunmaktadır (Porter, 1981). Öte yandan, “kaynak temelli
yaklaşım”, işletmenin rekabet avantajının esasen dış çevredeki
konumlarının aksine iç kaynaklarında yattığı yönetim felsefesinde
dayanmaktadır. Bu yaklaşımda rekabet avantajının, iş yaparken çevresel
fırsatları ve tehditleri basitçe değerlendirmekten ziyade; bir işletmenin
sahip olduğu benzersiz kaynaklara ve yeteneklere bağlı olduğu ifade
edilmektedir (Barney, 1995). Kaynak temelli strateji, işletmenin sahip
olduğu belirli kaynak türlerinin rekabet avantajı yaratmada önemli bir
faktör olduğunu öngörmektedir (Ainuddin, Beamish, Hulland & Rouse,
2007).
Stratejik yönetim yaklaşımları modern yönetim literatüründe belirgin
bir şekilde öne çıkmaktadır. Bu olgu çağdaş kurumsal yönetimin
karmaşık, belirsiz ve dinamik doğası nedeniyle hem akademisyenler hem
de piyasalarda faaliyet gösteren profesyoneller için kritik öneme sahiptir.
Bu araştırmanın temel amacı, stratejik yönetim yaklaşımları bağlamında
pozisyon yaklaşımının Türkiye geneli için işletmelerin performansında
daha önemli olduğu öngörüsünden (Barca, 2002) hareketle Borsa İstanbul
100 endeksinde yer alan işletmelerin rekabet avantajının pozisyon temelli
felsefesiyle bağlantısını net karlılık oranları açısından incelemektir.
2. Strateji ve Stratejik Yönetim
Strateji kelimesinin başlangıcı askeri kökenelere gitmektedir. Anlamı
orduyu yönetme ve yöneltme olarak ifade edilen Latince kelime
“strategos”a dayanmaktadır (Ertuna, 2000:3). Türk Dil Kurumu (TDK)
da “Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen
politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve
askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkülceyş” olarak
tanımlanmaktadır.
İşletme
açısından
kelimenin
anlamı
değerlendirildiğinde de; strateji, bir organizasyonun ana hedeflerini,
politikalarını ve eylem planlarını uyumlu bir bütün halinde bütünleştiren
model veya plan olarak tanımlanmaktadır (Quinn, 1995). Stratejik
yönetimin temelini oluşturan stratejik planlama, işletmenin gelecekte
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ihtiyaç duyacağı idealleri, amaçları ve hedefleri belirlemek olan bir karar
verme sürecidir. Bu amaçlara ulaşmak için gerekli olan programlar
geliştirilmeli, kaynaklar ve organizasyon yapıları oluşturulmalıdır.
Stratejik seçeneklerin üretilmesi ve oluşturulması, stratejik alternatiflerin
değerlendirilmesi ve önerilen kararların diğer seçenekler üzerindeki
muhtemel etkisi, stratejik planlama sürecinin kritik bileşenleridir (Dyson
1990). Bu sürecin bir uzantısı stratejik yönetim sürecidir. Stratejik
yönetim süreci, rasyonel, analitik ve planlı bir süreç olarak (Quinn, 1995),
organizasyon içerisinde etkili üst yönetim kademelerinin strateji
geliştirme kapsamında kültürel etkileri göz önünde bulundurarak çevresel
araştırma ve değerlendirmeyi içeren maliyetli bir süreç olarak (Mintzberg,
Raisinghan & Theoret, 1976) tanımlanmaktadır. Strateji, müzakere süreci
yoluyla oluşturulduğu durumda siyasi etki veya organizasyon içindeki
kültürel ve sosyal süreçler ile geliştirilebilmektedir (Trice ve Beyer 1993).
Stratejik yönetim, bir organizasyonun amaçlarına ulaşmasını
sağlayacak fonksiyonlar arası kararları formüle etme, uygulama ve
değerlendirme sanatı ve bilimidir. Diğer ifadeyle organizasyonun
hedeflerini belirleyip amaçlara ulaşmak için gerekli olan planlar ve
politikalara kaynak tahsis etme sürecidir. Bu nedenle stratejik yönetim,
örgütsel hedeflere ulaşmak için işletmenin çeşitli işlevsel alanlarındaki
faaliyetlerini birleştirir. Genellikle yönetim kurulu tarafından formüle
edilir. Kuruluşun İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve yürütme ekibi tarafından
gerçekleştirilen üst düzey yönetim faaliyetidir. Stratejik yönetim,
işletmeye genel bir yön sağlamaktadır.
Stratejik yönetim, işletmenin dahil olduğu işi ve endüstrileri
değerlendiren, süreklilik arz eden bir süreçtir. Bu bağlamda olası tüm
rakiplerle mücadele etmek için hedefler ve stratejiler belirlenir. Bu
adımdan sonra stratejilerin uygulama biçimi ve performans sonuçları
değerlendirilir. Elde edilen sonuçlarda sapma varsa değişen koşullara
göre gerçekleştirilen çalışmalar yeniden değerlendirilir. Tekrarlanan
değerlendirmelerdeki amaç, değişen teknolojiyle, ekonomik, sosyal,
finansal ve siyasi ortamla birlikte farklılaşabilecek rakip davranışlarına
uyum sağlamaktır. Bu durumda yeni bir stratejiye ihtiyaç duyulup
duyulmadığının ortaya koyulması hedeflenmektedir. Bu değerlendirmeler
üç ayda bir veya yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. (Ayitey, 2008)

3. Rekabet Avantajı Geliştirme Yaklaşımları
Literatürde çeşitli stratejik yönetim yaklaşımları görülmektedir
(Ohmae, 1982; Wernerfelt, 1984). Bu yaklaşımlar, büyük ölçüde değişen
rekabet ortamıyla ilişkili yönetimsel mücadeleleri yansıtmaktadır (Handy,
1989). Aynı endüstri dalındaki işletmelerin performans farklılıklarını
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açıklamaya çalışan başlıca iki model bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
Michael Porter’ın ortaya koyduğu daha çok işletmenin çevresel
unsurlarını dikkate alan Beş Güç Modelidir diğeri ise Kaynaklara Dayalı
İşletme modelidir (Seviçin, 2006: 109). Bu temel ayrım çok sayıda
araştırmacı tarafından kabul görmektedir (Mckiernan, 1997; Shanchez ve
Heene, 1997; Barca, 2002; De Toni ve Tonchia, 2003; Bakoğlu, 2003;
Ülgen ve Mirze, 2004).
Stratejik analiz modellerinin geliştirilmesi kapsamında rakip analizi
modellerine odaklanılmıştır. Porter'ın endüstriyel alanda stratejik
yönetime yönelik yenilikçi uygulamaya dayanan, pozisyon yaklaşımı
olarak da adlandırılan Beş Güç Modeli, işletmelerde stratejik analiz aracı
işlevi görmektedir. Porter modelinde, işletme büyüklüğü ve bir sektördeki
rakiplerin sayısı gibi faktörleri stratejik analiz sürecinde kritik
değişkenlere dönüştürmüştür
Şekil 1: Porter 5 Güç Modeli

Kaynak: Porter, 1998:22.

Porter’ın (1998) gerçekleştirmiş olduğu yaklaşımda Şekil 1’de
görüldüğü üzere rekabeti 5 kuvvet şekillendirmektedir. Bunlar hali
hazırdaki rakipler, tedarikçilerin gücü, ikame ürün veya üretenlerin
tehditleri, işletme ürünlerinin alıcılarının pazarlık gücü ve sektörde
boşluk görüp girmek isteyen potansiyel rakiplerdir. Bu sayılan 5 güç
sektörün karlılığına etki etmektedir. Modelin birincil faydası, bir
işletmeyi çekici bir endüstri ortamında olumlu bir şekilde
konumlandırmasıdır. İkincil faydası ise bu konumlandırmanın ardından
elde edilen avantajın rakiplere karşı kullanılarak rekabet üstünlüğünün
nasıl kazanıldığını tespit etmek için analitik bir temel sağlamasıdır. Porter,
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bu analize dayanarak, jenerik stratejiler kavramını geliştirmiştir (Porter,
1980).
Pozisyon yaklaşımının ortaya konulduğu süreçten sonra bilim
insanları ve uygulayıcılar, teorinin rakip işletmelerin stratejik
avantajlarının karşılaştırmalı analizinin mevcut zaman dilimi için yeterli
olduğunu, ancak işletmelerin gelecekteki başarısını tahmin etmek için
yeterli olmadığını fark etmiştir. Bu doğrultuda, işletmelerin kaynaklarına
dayalı olarak karşılaştırmalı analizine duyulan ihtiyaç gündeme gelmiştir.
1980'lerin sonu 1990'ların başında stratejik analiz modelinin işletmenin
kaynakları üzerinden geliştirmesine yönelik görüş ortaya atılmıştır.
Hamel ve Prahalad tarafından ortaya konulan bu görüş işletmelerin iç
kaynaklarına ve yeteneklerine odaklanılmasını odağına almaktadır.
Özellikle, kaynak tabanlı görüş, işletmeye özgü kaynak ve yeteneklerin
işletmeler arası performans farklılıklarını açıkladığını varsaymaktadır
(Hamel ve Prahalad, 1989).
Esasen işletmenin iç çevre faktörlerine yönelik bakış açısına sahip
olan kaynak tabanlı yaklaşım da dış faktörlere odaklı bakış açısını kabul
eden pozisyon yaklaşımı da özünde rekabetçi başarı ile ilgilidir. Pozisyon
yaklaşımında ölçek ekonomileri yoluyla yaratılan rekabet avantajının ve
ortalamanın üstünde kâr elde etmenin rakiplere kıyasla işletmeyi
endüstride daha güçlü bir pazar konumu sağlayacağı ileri sürülmektedir
(Porter, 1980). Alternatif olarak, Kaynak Tabanlı Yaklaşımda
sürdürülebilir rekabet avantajının, işletmenin belirli özelliklere sahip
kaynaklara ve yeteneklere sahip olmasından kaynaklandığı tezinden yola
çıkılmaktadır (Barney, 1991).
3.1. Pozisyon Yaklaşımı
Porter'a göre, şirketlerin karşılaştığı rekabet durumu, endüstride
bulunan beş temel rekabet gücü incelenerek ortaya konulmaktadır.
Potansiyel karlılığı, bu güçlerin birleşik gücü belirlemektedir. Beş güç
olarak; Şekil 1’de de ifade edildiği gibi tedarikçilerin pazarlık gücü,
müşterilerin pazarlık gücü, rakipler arasındaki rekabetin şiddeti,
endüstriye yeni girecek rakiplerin yarattığı tehdit ve ikame ürün tehdidi
sayılabilmektedir. Bu güçlerin birleşik gücü endüstriden endüstriye
değişebilmektedir. Porter, uzun vadede bu güçlerin üstesinden gelmede
başarı fırsatları sunan üç stratejinin var olduğunu savunmaktadır.
Stratejiler arasındaki fark, müşterinin algısından (maliyet avantajı veya
farklılık elde etme) ve hedeflenen pazar bölümünden (pazarın tamamı
veya bir bölümü) kaynaklanmaktadır. Stratejiler, farklılaşma, maliyet
liderliği ve odaklanmış stratejiler şeklinde oluşturulmaktadır.
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Farklılaşma stratejisi tasarım, markalaşma, teknoloji, kalite, müşteri
hizmetleri gibi özellikler ile farklı bir ürün sunmaya dayalı bir stratejidir.
Farklılaşma, ürünün benzersizliğini artırarak marka sadakatini artırır ve
dolayısıyla talebin fiyat duyarlılığını azaltır. Aynı zamanda ikame riskini
de azaltır. Bir farklılaştırma stratejisi uygulamak için personel arasında
yüksek düzeyde beceri ve yaratıcılık ve işletme genelinde işbirliği
gereklidir. Farklılaşma genellikle ürünün belirli bir çekiciliği olduğu
anlamına geldiğinden, maksimum pazar payı sınırlıdır.
Bir diğer strateji ise maliyet liderliğidir. Maliyet liderliği ise en düşük
fiyatı sunmaya değil, en düşük maliyetlere ve dolayısıyla en yüksek kar
marjına sahip olmaya dayanmaktadır. Maliyet lideri, tüm rekabet
biçimleri açısından bir sonraki firmadan daha iyi bir konumda olacaktır.
Maliyet lideri, maliyet kontrolünü ve organizasyonel yalınlığı ön planda
tutmaktadır. Maliyet liderliği stratejileri, sırayla yüksek bir pazar payı
gerektiren ölçek ekonomisinden, deneyimden ve teknolojiden
yararlanmayı gerektirir.
Her iki stratejinin karması olarak uygulanan odaklanma stratejisi de
belirli bir müşteri grubunun ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün ve hizmet
sunmayı içerir. Böyle bir stratejiyi takip eden işletme, belli bir pazar
bölümünde özellikle iyi hizmet etmeyi amaçlayarak o segmentte düşük
maliyet veya farklılaşma stratejilerine odaklanmaktadır. Böyle bir strateji
ile işletmeler, pazar bölümlendirme ihtiyacı neticesinde pazarlama
becerilerine gereksinim duymaktadır. İşletme, hedeflediği pazar
bölümünde becerilerini ve organizasyonunu yönlendirebilmelidir (Speed,
1989).
Porter'a göre, rekabet stratejisinin amacı, bir endüstride işletmenin
kendisini rekabet güçlerine karşı en iyi şekilde konumlandırabileceği
pozisyonu bulmasıdır. Porter'ın Rekabetçi Güçler Modeli sadece işletme
pozisyonuna bakmaktadır. Modelin sunduğu rekabet stratejisi, karmaşık
sosyo-ekonomik faktörlerin aktif ve dinamik rollerini göz ardı etmektedir.
İşletmeler stratejileri tek taraflı olarak uygulamak için yeterli kaynaklara
veya yeteneklere sahip olmayabilir (Dodgson, 1993). Model, rekabet
avantajı elde etmenin bir yolu olarak teknolojinin kullanımını
önermektedir. Ancak gerçek dünyada teknoloji kalıcı bir rekabet avantajı
sağlayamaz çünkü teknoloji hızla değişmektedir (Wonglimpiyarat, 2005).
3.2. Kaynak Tabanlı Yaklaşım
Kaynak Tabanlı Görüş, işletmelerin stratejik davranışlarını ve
kararlarını yönlendiren umut verici bir model olarak artan oranda ilgi
görmektedir (Amit ve Shoemaker, 1993; Barney, 1991; Dierickx ve Cool,
1989). Wernerfelt'e (1984) göre Kaynak Tabanlı Görüşü benimseyen
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işletmeler için kalıcı olarak güçlendirme rolü oynayan kaynaklardır.
Bunlar finansal, fiziksel, beşerî, teknolojik ve organizasyonel varlıklardır.
İşletmeler bu varlıkları, müşterilerine yönelik ürün ve hizmetleri
geliştirmek, üretmek ve sunmak için kullanmaktadır. Bu doğrultuda
maddi duran varlıklar fiziksel varlıklar olarak, maddi olmayan duran
varlıklar ise çalışanın bilgisi, becerileri, deneyimleri, kuruluşun itibarı
veya marka adı şeklinde sınıflandırılabilmektedir (Barney, 1991).
Kaynak Tabanlı yaklaşım, öncelikle her işletmenin benzersiz olduğu
fikrini ileri sürmektedir. İşletmelerin benzersiz olması endüstride rekabet
eden işletmeler arasında heterojenlik bulunduğu anlamına gelmektedir.
Rekabet avantajı, benzersiz ve değerli olan bir kaynağa veya kaynaklara
sahip olmaktan gelmektedir. Benzersiz ancak değeri çok az olan bir
kaynağa sahip olmanın, örneğin sektördeki en eski bilgisayar sistemine
sahip olmanın rekabet avantajı yoktur. Rakiplerin de sahip olduğu değerli
bir kaynağa sahip olarak, örneğin diğer herkesin sahip olduğu aynı son
teknoloji bilgisayar sistemine sahip olarak da rakipler karşısında avantaj
elde edilememektedir. Benzersizlik ve değerli olmak, rekabet avantajı
için hem gereklidir, ancak yeterli değildir (Medcof, 2000).
Öte yandan rekabet avantajı, hızlı değişen iş ortamında zaman
içerisinde kaybedilebilme riskini taşımaktadır (Bettis ve Hitt, 1995; Hitt,
Keats ve DeMarie, 1998; Teece ve diğerleri, 1997). Barney (1991),
sürdürülebilir rekabet avantajının, özünde diğer işletmelerden daha kalıcı
değerli ve benzersiz olan kaynaklardan geldiğini belirtmektedir. İşin püf
noktası kaynakları, kalıcı niteliklere sahip kılmak ve uygun hale
getirmektir. Ancak bu avantaj bile zamanla erozyona uğrayabilmektedir.
Teece ve arkadaşları (1997), mevcut dinamik iş ortamında çoğu değerin
ve benzersizliğin rekabet üstünlüğü sağlayabileceğini ve bu rekabet
üstünlüğünün sürdürülebilmesi için de sürekli kendi kendini dönüştürme
yoluyla benzersizliği ve değeri yenilemeye devam etmek gerektiğini
savunmaktadır. Sürdürülebilir rekabet avantajı, kalıcı benzersizliğe ve
değere sahip bir kaynak stokuna sahip olmaktan değil (ki bu imkansızdır),
rekabette önde olmaktan gelmektedir. Bunu yapmak için işletmenin
dinamik yetenekleri, benzersiz ve değerli yeni kaynakları sürekli olarak
geliştirme kabiliyetine ihtiyacı vardır. Barney'e (1991) göre, bir kaynak,
verimliliği ve etkinliği artıran stratejilere (fırsatlardan yararlanan ve/veya
tehditleri etkisiz hale getiren) olanak sağladığında değerlidir. Benzersizlik
ise nadir, taklit edilemez ve ikame edilemez olmaktan kaynaklanmaktadır.
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3.3. Pozisyon Yaklaşımı ile Kaynak Tabanlı Yaklaşım Arasındaki
Farklar
Pozisyon Yaklaşımı ile Kaynak Tabanlı Yaklaşım arasındaki farkların
incelenmesi, bu iki yaklaşımın birbirlerini tamamladıkları ve birbirlerine
karşı üstün oldukları noktaların ortaya konulması açısından önemlidir.
Tablo 1: Pozisyon ve Kaynak Tabanlı Yaklaşımlar Arasındaki
Farklar
Pozisyon yaklaşımı

Kaynak Tabanlı Yaklaşım

Savunmacı
pozisyon.
Model,
işletmelere yeniliklere yönelik rekabet
stratejileri oluşturmak için dış güçleri
(dış çevre faktörlerini) göz önünde
bulundurmayı önerdiği için savunmacı
bir konumu temsil etmektedir. Bir
işletmenin rekabet avantajı elde etmesi
aşamasında bu yaklaşımın statik ve
yetersiz olma eğilimi bulunmaktadır.
Porter'ın
rekabette
teknolojinin
kullanımına ilişkin argümanı, bir
endüstrinin rekabet dinamiklerini
şekillendirmede teknolojik değişimin
önemini göz ardı etmektedir.
Yenilik yaratma talebi. Model,
yeniliğin müşterilerin talebine yanıt
olarak sunulmasını önermektedir.
Yeniliğin piyasaya sürülmesi, mevcut
pazardaki payını arttırmak üzere pazar
verilerine bağlıdır. Ancak model, atıl
pazardaki potansiyel müşteri grubunu
gözden kaçırmaktadır.

Saldırgan pozisyon. Model, çevrenin
gelecek bakış açısıyla pazar ve
müşteriler için önemini vurguladığı
için saldırgan bir konumu temsil
etmektedir. Gelecekteki fırsatların
önünü açmak için işbirliği üzerinde
önemle durulmaktadır. Bu model
dinamik yaklaşımdır. Hamel ve
Prahalad,
tek
başına
teknoloji
kullanımının rekabet avantajı sağlamak
için yeterli olmadığını savunmaktadır.
İşletmeler ayrıca rekabet üstünlüğü
sağlamak için tamamlayıcı bir unsur
olarak işbirliğine ihtiyaç duymaktadır.
Talep yaratmak için yenilik. Model,
gelecekte pazarda oluşacak fırsatı
yakalamak için müşteri kaynaklı
talebin ötesine geçmeyi önermektedir.
Bu model müşterilerin, genel olarak
öngörüden
yoksun
olduğunu
varsaydığı
için
yeniliği
kabul
etmelerini
sağlamak
gerektiğini
vurgulamaktadır. Model, gelecekte
talep yaratabilmek için standart
oluşturma sürecini içermektedir.
Kazan-kazan tipi rekabet. Beceri ve
yeteneklerin entegrasyonu gelecekteki
rekabet için bir temel oluşturduğundan,
işbirliği modelin ana zorluğunu teşkil
etmektedir. Bu modelde avantajları ve
fırsatları yakalayabilmek için işletme
yönetiminde
işbirlikçi
yaklaşım
önerilmektedir. Hamel ve Prahalad,
işbirlikçi bağlantıların iyi yönetilmesi

Sıfır toplamlı oyun rekabeti (biri
kazanırken diğerinin kaybettiği
durum). Model, çekişmeli ilişkiler ile
yaratılan değeri, rakiplerden önce kârlı
bir
şekilde
müşterilere
sunma
gerekliliğini vurgulamaktadır. Porter,
gerçek bir rekabet avantajı ve başarıyı
artırmanın yolu olarak rakiplerin
üstesinden gelerek elde edilen geliri
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savunmaktadır.
Yön bağımlılığı. Rekabet stratejisi,
işletmenin mevcut ürün ve hizmetlerle
ilgili
teknoloji
konumuna
dayanmaktadır. Bununla birlikte, yöne
bağımlı bir diğer ifadeyle mevcut ürün
ve hizmetlere bağımlı işletmenin yeni
veya değişen sosyo-ekonomik çevre ile
rekabet etmesi zordur.

durumunda
Porter'ın
varsaydığı
çekişmeli ilişkilerin getirisinden daha
karlı olacağını savunmaktadır.
Yön bağımsızlığı. Model, pazara
sürülen ürün/süreç yenilikleri ile sınırlı
değildir. Bu kapsamda yenilikler
başlatmaya ve yeni pazarlara girmeye
odaklanmaktadır.

Kaynak: (Wonglimpiyarat, 2005:1004)
Ülkemizdeki işletmeler büyük oranda, dış çevre faktörlerini göz
önünde bulundurarak savunmacı bir pozisyon almaktadır. Ülkemizde
genel olarak yeniliğin müşteri taleplerine yanıt olarak sunulduğu,
yaratılan değerin çekişmeli ilişkiler ile rakiplerden önce kârlı bir şekilde
müşterilere sunulduğu, mevcut ürün ve hizmetlere bağımlı olunduğu
görülmektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki işletmelerin pozisyon yaklaşımı
açısından değerlendirildiği ancak kaynak tabanlı yaklaşımın da işletmeye
katacağı değerin dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.
4. Metodoloji
Araştırmada hedeflenen Borsa İstanbul 100 (BİST 100) endeksinde
yer alan işletmelerin net karlılık oranlarının faaliyet alanlarına göre
farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla da
Porter’ın rekabet stratejilerinden yola çıkılmıştır. Çalışma BİST’te
faaliyet gösteren şirketlerde bu stratejilerin hayat bulup bulmadığının
tespiti için gerçekleştirilmiştir. Birçok araştırmacı pozisyon ve kaynak
tabanlı yaklaşımları incelemiştir. Erol vd (2013) gerçekleştirdiği
çalışmada işletmelerin rekabet avantajı sağlamada pozisyon yaklaşımının
tercih edildiği ortaya konulmuştur. Benzer şekilde BİST 100’de işlem
gören şirketlerin aynı stratejileri tercih edip etmediklerinin ortaya
konulması için yapılmıştır.
Gerçekleştirilen çalışmada BİST 100’de işlem gören işletmelerin
2021 finansal verilerinden yola çıkılmıştır. Söz konusu finansal veriler
Kamu Aydınlatma Platformundan (KAP) elde edilmiştir.
Çalışmanın mihenk taşını oluşturan nokta işletmelerin “Net Karlılık
Oranı”dır. Net karlılık oranı işletme giderlerinin tümünün
çıkarılmasından sonra elde edilen net karın/zararın satışlara (hasılata)
bölünmesi ile bulunmaktadır (Needles vd., 2011: 202; Brealey vd.
1995:447).
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4.1. Araştırma Hipotezi
Gerçekleştirilen çalışmanın hipotezi “BİST 100’de kote olan
işletmelerin net karlılık oranları faaliyet gösterdikleri sektörlere göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir” olarak ortaya konulmuştur.
Hipotezi test edilmesi için Spss paket programı kullanılmıştır.
4.2. Bulgular
Araştırmanın ana kütlesini BİST 100’ işlem gören şirketler
oluşturrmaktadır. Başlangıçta bu işletmelerin net karlılık oranları
hesaplanmıştır. Hesaplamadan sonra elde edilen verilerin normal
dağılıma uyup uymadıklarına bakılmıştır.
Tablo 2: Nek Karlılık Değişkenin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri
Değişken
N
Çarpıklık
Basıklık
Net Karlılık Oranı

100

4,678

24,553

Çarpıklık ve basıklık değerleri gerçekleştirilen çalışmalarda verilerin
normal dağılım gösterip göstermediğinin incelenmesinde kullanılan
değerledir. Çeşitli araştırmacılar tarafından farklı kritik değerler
içerisinde kalan çarpıklık ve basıklık değerlerinin verilerin normal
dağıldığı farklı araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Bu farklı
araştırmacılardan; Hair vd (2013) çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1 / 1, Tabachnick ve Fidel (2013) +1,5 / -1,5, Karaltı (2014) ve Madenoğlu
vd. (2014) +2 / -2 ve Eroğlu (2014) ve Jondeau ve Rockinger (2003) +3 /
-3 arasında gerçekleşmesi durumunda normal dağılım sergilediğini ifade
etmişlerdir. Çalışmanın çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında
4,678 ve 24,553 olarak gerçekleştiğinden normal dağılım göstermediği
anlaşılmaktadır. Bu sebepten dolayı da tek yönlü varyans analizinin
alternatifi olan non-parametrik analizlerden Kruskal-Wallis testi
gerçekleştirilmiştir. Bu analiz üç veya daha fazla grup için karşılaştırma
yapılmasında kullanılmaktadır (Demirgil, 2014: 6)
Tablo 3: Kruskal Wallis Testi

Rank
Faaliyet Alanı

N

Net Karlılık Holding

Mean Rank
14

59,79

Mali Kuruluş

21

68,88

İmalat

36

46,07

Elektrik Gaz ve Madencilik

13

43,46

167

Teknoloji
Toptan Perakende ve
Ulaştırma
Total

6

56,92

10

20,15

100
Test Statisticsa,b
Net Karlılık
Chi-Square

22,716

df

5

Asymp. Sig.

,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
faaliyetalanı

Anlamlılık düzeyine bakıldığında; significant değeri 0,000 olarak
gerçekleşmiştir. Bu değer 0,05 alfa değerinden küçük olarak
gerçekleştiğinden altı grup arasından değişkenlerin (p<σ) istatistiki
açıdan farklı olduğu ifade edilebilir. Birbirinden farklılaşan grubun
hangisi olduğunun ortaya konulması içinde tek yönlü anova testlerinden
“Tamhane” testi gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4: Çoklu Karşılaştırma
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Net Karlılık
Tamhane
95%
Confidence
Interval

Mean
(J)
(I) faaliyetalanı

faaliyetalanı

İmalat

Holding
Mali Kuruluş

Difference

Std.

Lower

Upper

(I-J)

Error

Sig. Bound

Bound

-,60648 ,39756 ,914
-1,44284 ,59010 ,304
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2,0244
3,4014

,8114
,5157

Elektrik Gaz
ve Madencilik
Teknoloji

-,16517 ,15501 ,996

-,7234

,3931

-,09556 ,07969 ,992

-,4721

,2810

,14244* ,03424 ,005

,0312

,2537

Toptan
Perakende ve
Ulaştırma
* The mean
difference is
significant at the
0.05 level.

Elde edilen sonuçlara bakıldığında “Toptan, Perakende ve Ulaştırma”
sektörü ile “İmalat” sektörleri arasında bir fark olduğu ortaya çıkmıştır
anlamlılık düzeyinin de 0,05’in altında 0,005 olarak gerçekleştiği
görülmektedir.
5. Sonuç
Pozisyon yaklaşımı işletme karlılığının şirketin faaliyette bulunduğu
sektörün yapısıyla ilgili olduğu savına dayanmaktadır. Örneğin devletin
koyacağı kuralların işletmelerin karlılıklarını artırıcı veya azaltıcı yönde
etkileyeceği söylenebilir. Yaklaşımın bir başka faktörüne bakıldığında da
giriş engellerinin yüksek olduğu sektörlerde talep esnekliğinin düşük
fakat karlılığın ise yüksek olduğu görülmektedir. Kısaca işletmenin
faaliyet gösterdiği sektör karlılığını etkilemektedir.
Çalışmanın ele
alındığı 2021 yılı dünya ve ülkemiz açısından zorlu geçen bir yıldır.
Pandemi koşullarının etkisinin devam ettiği bir dönemde dünya çapında
tedarik zincirinin aksamasının ülkemiz işletmelerine de yansımaları
olmuştur. Bu durumunda borsada işlem gören işletmelerde de ister
istemez hem olumlu hem de olumsuz etkiler görülmüştür.
Bu olumsuz koşulların yaşandığı 2021 yılı temel alınarak BİST
100’de faaliyet gösteren işletmelerin net karlılık oranlarının birbirlerinden
farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma
sonucunda imalat ve toptancılık-perakende-ulaştırma sektörünün
bulunduğu grupta farklılaşmanın bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. İmalat
sektörü 2021 yılında döviz kurlarından hem olumlu yönde hem de
olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu durum işletmelerin hammadde alım
fiyatlarına ve nihai mamul satış fiyatlarına yansımıştır. Benzer etki
toptancılık ve perakendecilik sektöründe de yansımalarını göstermiştir.
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Diğer taraftan toptancılık ve perakendecilik sektörlerine dahil edilen
ulaştırma sektöründe de yine 2021 başlarında Covid-19 etkileri
görülmekle birlikte küçük toparlanmalar görülmüştür.
Diğer sektörlerde net karlılık oranı ile faaliyet alanları arasında bir
ilişki söz konusu olmamıştır. Burada üzerinde durulması gereken bir
diğer noktada işletmelerin rekabet stratejileri hakkında çalışmalar
gerçekleştirirken tek bir yaklaşıma takılı kalmamalarıdır. Kaynak tabanlı
yaklaşımın felsefesinin altında yatan benzersizlik ve başka işletmelerce
taklit edilememezlik özelliklerinin de işletmeye katacağı değer dikkate
alınmalıdır. Sadece işletme dışına odaklanmak veya sadece içine
odaklanmak işletmeyi farklı tuzakların içine çekecektir. Bu nedenledir ki
işletmelerin varlıklarını sürdürmesi zorlaşacak hatta imkânsız bir hale
gelecektir. Gerçekleştirilecek en uygun strateji çalışmada sözü edilen
yaklaşımların bir karmasının uygulanması olacaktır.
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1. Giriş
Örgütler en temel tanımıyla, belirli ve ortak amaçlar uğruna bir araya
gelmiş insanlardan oluşan ve eylemlerini belirli bir yapı içerisinde
sürdüren organizasyon yapılarıdır. Örgütün üyeleri faaliyetlerini bu ortak
amaç doğrultusunda eşgüdümlü bir şekilde yerine getirirler. Belirli
kurallar, normlar ve politikalar bu amaçlara daha etkili ve verimli bir
şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Bütün bu norm ve politikalar
örgütsel kültürün bünyesinde yer almaktadır.
Sürekli değişen ve gelişen bir çevrede örgütlerin hayatta kalması ve
varlıklarını sürdürebilmeleri giderek daha zor bir hale gelmiştir. Örgütler
hayatta kalmak, büyümek ve gelişebilmek için iç ve dış çevre koşullarına
uyum sağlamak zorundadır. Bu durumun üstesinden gelebilmek için
örgütler ortak birtakım değerlerin ışığında çalışma ilkelerini belirler.
Kültür kavramı, gelişme kalıpları anlamına gelen yetiştirme fikrinden
türetilmiştir. Kültür toplumdaki bireylerin ortaklaşa paylaştıkları toplam
kurumların bir bileşkesidir. Örgütsel davranış alanı ve ilgili yönetim bilimi
disiplini, 1930'ların başlarında örgütleri kültür açısından incelemeye
başlamıştır. Hawthorne çalışmaları, çalışma ortamını anlamak için kültür
kavramını kullanmaya yönelik ilk sistematik girişimi işaret eder. Örgüt
Kültürü, örgüt içindeki genel kültürü geliştirmek için kullanılan bir İnsan
Kaynakları Yönetimi kavramıdır. Kültür, iyi çalışma ilişkileri yaratır ve
çalışanlar arasında etik iletişimi teşvik eder. Ayrıca, resmi kuralların veya
politikaların olmadığı, henüz yaşanmamış durumlarda çalışanların karar
vermelerine yardımcı olmaktadır.
Kültür bir yönüyle istikrar sağlar, bu da kültürel aidiyet hissedenlere
güvenlik ve emniyet hissi vermektedir. Çoğu insan için kültür, onlara
aileleri için sahip oldukları duygusal tepkinin aynısını sağlar. Yabancılar,
öteki kültürün parçası olduklarını hissettiklerinde duyusal bağlantı
kurmaya başlarlar. Kültür aynı zamanda, şehirler, ilçeler ve bölgeler
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arasında da bir süreklilik sağlar. Kültürün çalışanları bir arada tutabilme
özelliği, tüm başarılı örgütlerin temel niteliklerinden birisi olarak ortaya
çıkmaktadır. Performansın örgüt kültürüne bağlı olduğu düşünüldüğünden
beri, örgüt kültürüne odaklanma, günlük örgütsel işleyişin önemli bir
bileşeni haline gelmiştir. Kültürün en önemli özelliği, örgüt içerisinde
temel değerler ve normlara dayalı paylaşılan ve kabul edilen algılar ve
tutumlar yaratabilmesidir.
Örgüt Kültürü ile ilgili yazın incelendiğinde, firma kültürü,
organizasyon kültürü, şirket kültürü ve kurumsal kültür gibi birçok kavram
ortaya çıkmaktadır. Bunlar çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanılırlar.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Kültür
Kültür insan yaratısıdır, dolayısıyla insanın yaptığı her şey kültürün bir
parçasıdır. Tüm grup yaşamının ve tüm toplumun birer kültürel ürün
olduğu söylenebilir. Kültür insanın bütün ürünlerini içerdiğine göre, ne
amaçla olursa olsun üretilmiş tüm ürünler, yapıtlar, araçlar kültür içinde
değerlendirilir. Kültür kavramı geniş bir anlam kümesi içerisinde
değerlendirilmelidir. Maddi ve manevi kültür gibi ayrımlar yapılabilir.
Burada önemli olan kavramın kullanıldığı bağlamdır. Kullanılan bağlama
göre kültür kavramı farklı anlamlar kazanacaktır (Kartarı, 2014: 28).
Bugün kültür daha çok, etnik köken, ırk ve paylaşılan kimlik
kavramlarından hareketle, milliyet, din, dil ve kast gibi farklılaşma
faktörlerine dayanan bir terimdir (Gopalkrishnan, 2014). Kültür tarafından
sağlanan ortak dünya görüşü, dinamik ve esnektir ve genellikle kültürel
etkileşim yoluyla dönüştürülür (Chen, 2015). Kültürel etkileşim ise
günümüz dünyasında gerekli ve kaçınılmaz bir olgudur.
Kültür kavramı, politik söylemde her yerde bulunur, ancak kavramsal
olarak anlaşılması güçtür. Temel tartışmalar, kültürün içeriği, toplum ve
medeniyetle ilişkisi ve insanlık durumundaki işlevi ve rolü etrafında
dönmektedir. Yazında kültürün birçok farklı tanımı vardır. Kroeber ve
Kluckhon (1952), kültürün birbirinden ayrı disiplinlerde 160’tan fazla
tanımını yapmıştır. Antropologlar, etnografyacılar, sosyologlar ve
psikologlar tarafından yapılan farklı kültür tanımları, araştırmacıların
çalıştıkları disiplinin amaçlarının bir yansıması niteliği taşımaktadır.
Kültür kavramının etimolojisine bakıldığında; bakmak, yetiştirmek
anlamına gelen Latince “colera” ya da “culture” kelimesinden doğduğu
düşünülmektedir. Antropologlar kültür kavramını ilk kullanan
araştırmacılardır. Kavram ilk önce gelişmekte olan toplulukların örf, adet
ve ritüellerini tanımlamak için kullanılmıştır (Schein, 2004: 7).
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Her kültürde var olan temel kültür unsurlarını, maddi ve manevi
unsurlar olarak iki ana grupta ele almak mümkündür. Maddi kültür, belirli
bir zamanda belirli bir topluluk veya toplumun inançlarının-değerlerinin,
fikirlerinin, tutumlarının ve varsayımlarının- eserler aracılığıyla yapılan
çalışmasıdır. Maddi kültür terimi, aynı zamanda, eserlerin kendilerine, bu
tür bir çalışma için mevcut olan materyal gövdesine atıfta bulunmak için
de sıklıkla kullanılır (Prown, 1982). Manevi kültür ise, en başta dil, estetik,
din, ahlak, değerler, tutumlar ve inançlardan oluşmaktadır.
En geniş anlamda kültürün, diğerleriyle birlikte bulunan tüm kişilerin
sahip olduğu yetenek ve alışkanlıkları kapsadığı söylenebilir. Kültürün en
küçük ve indirgenemez temel oluşturucusu, yürürlükteki sosyal davranış
örüntüsüdür. Bu örüntüler içlerinde çeşitli sosyal rol ve etkileşim
formlarını, insan ilişkilerini ve sosyal süreçleri barındırırlar. Bunlar her
toplulukta vardır ve temel veya yardımcı sayısız kurumların
oluşturucusudur. Kültürün en geniş parçası kurum, en küçük parçası da
davranış örüntüsüdür (Fichter, 1996).
Ancak kültür büyük ölçüde normatif bir kavram olarak da
değerlendirilmektedir. Kültürün amacı, barbarlığın üstesinden gelmek ve
entelektüel vicdan, akıl ve otoriteye saygı gibi geniş, neo-klasik bir
uygarlık ve uygarlık anlayışı içinde yer alan daha yüksek değerleri
gerçekleştirmek olarak görülmektedir. Bu nedenle kültür, klasik müzik,
opera, edebiyat ve yüksek mutfak gibi ürünlerle ilişkilendirilmiştir aynı
zamanda. Buradaki dönüşüm antropolojinin gelişimiyle olmuştur.
Hiyerarşik bir kültürel algılama yerini farklı kültürel değer ve sistemlere
bırakmıştır.
Son 30 yılda davranış ve gelişimdeki kültürel farklılıkların önemi
giderek artmıştır ve pek çok araştırma kültürel olarak belirli gelişim
bölgelerini incelemiştir. Bugün, kültürün önemli olduğu ve kültürün
davranış ve gelişimi etkilediği yaygın olarak kabul edilmektedir. Kültür
üzerine araştırmalar yapmaya devam etmek, dünya çapında kalkınma
anlayışımızı ilerletmenin yanında, kültürel açıdan hassas programların ve
uygulamaların ne olması gerektiği yönündeki algımızı da geliştirmektedir.
Kültürel farklılıklar üzerine yapılan klasik çalışmaların tümü, ulusal
kültürler arasındaki karşılaştırmalara odaklanmıştır. Ulusal farklılıkların
vurgulanması tamamen pragmatik nedenlerledir: bireylerden gelen anket
verileri, ulus düzeyinde endeksler üretmek için ulus içi bireysel yanıtların
ortalaması alınarak ve zenginlik ve eşitsizlik endeksleri gibi diğer veri
biçimlerinin ortalaması alınarak sıklıkla yapılmaktadır. Kültürel boyutlara
ilişkin üç klasik çalışmanın (Hofstede, 1980; Schwartz, 1994, 2009; House
vd., 2004) her biri geniş ölçüde benzer yöntemler kullanmıştır. Bireysel
düzeyde anket maddeleri, geniş bir yelpazedeki uluslardan örneklere
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uygulanmış ve her bir öğenin ortalama puanı, daha sonra örneklenen her
ulus için birleştirilmiştir. Bazı sosyal bilimciler, evrensel yasaların insan
işleyişini ve gelişimini karakterize edip etmediğini ve gelişimin bağlamdan
bağımsız mı yoksa değerden bağımsız mı olduğunu sorgulamışlardır. İnsan
davranışı ve gelişiminin belirli eylem ortamlarında, belirli zamanlarda ve
belirli kültürlerde farklılaştığı giderek daha fazla kabul edilmektedir artık.
Bu eğilimler ışığında, kültürün insan davranışı ve gelişimini anlamak için
gerekli bir olgu olduğu görüşü ciddi şekilde benimsenmektedir. Ancak tam
da burada, kültürün ne kadar önemli olduğunu araştırmak adına kültürün
önemli olduğunu göstermenin ötesine geçmek gerekmektedir. Bir anlamda
kültürel örüntülerin nasıl ortaya çıktıklarına dair daha çok araştırmaya
ihtiyacımız vardır.
Küreselleşmenin yeni bir boyutunun yaşandığı günümüzde, göçmen
hareketliliğinin ortasında yaşamaktayız. Sosyal medya, farklı kültürlerden
insanlar arasında iletişimi kolaylaştırır ve yakınlaştırırken, aynı zamanda
artan kültürel temas farklı kültürel bagajlara sahip insanlar arasında
çatışmalara da neden olmaktadır. Farklı kültürleri temsil eden örgütlerin
önemi burada daha da artmaktadır. Çağımızda insanlar yaşamlarının
önemli bir bölümünü çeşitli örgütlerde geçirmektedirler. Örgütler insan
ilişkilerinin düzenlenmesinde kuvvetli birer toplumsal araçtır.
2.2. Kültür Çalışmalarına Yapılan Katkılar
2.2.1. Antropolojik Katkılar
Antropoloji, kısaca insan kültürlerinin incelenmesidir. Tüm sosyal
bilim disiplinler içinde antropoloji, kültür ve kültürel fenomenlerin
incelenmesiyle en yakından ilişkili disiplindir. Antropologlar, bir
toplumun kültürünü oluşturan değer ve inançların o toplumun yapısını ve
işleyişini nasıl etkilediğini anlamaya çalışırlar. Pek çok antropolog, kültür
ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamak için bir kültüre onu uygulayan
insanların bakış açısından, “orada yaşayanların bakış açısından” bakmanın
gerekli olduğuna inanır. Bu anlayış düzeyine ulaşmak için antropologlar,
bir toplumdaki insanların yaşamlarına düzen ve anlam getirmek için
kullandıkları değerlere, sembollere ve hikâyelere azami önem gösterirler.
Antropologlar inceledikleri kültürlerdeki insanların davranışlarının altında
yatan değerler, tutumlar ve inançların temeline inmeye çalışmaktadırlar
(Kroeber ve Kluckhon (1952).
Kültür ister büyük, modern bir işletmenin, ister ilkel bir kabilenin
kültürü olsun, sorulan sorular büyük oranda aynıdır: Bu kültürdeki insanlar
ne tür davranışların kabul edilebilir ve ne türlerin kabul edilemez olduğunu
nasıl bilmektedirler? Bu bilgi nasıl anlaşılabilir? Bu bilgi yeni üyelere nasıl
iletilir? Doğru tanımlamalar üretmeye yönelik yoğun çabalar sayesinde, bir
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örgütteki eylemlerin altında yatan değerler ve inançlar netleşmektedir
(Griffin & Moorhead, 2014).
2.2.2. Sosyolojik Katkılar
Sosyoloji, en geniş anlamıyla örgütler ve toplumlar gibi sosyal
sistemlerdeki insanların incelenmesidir. Sosyologlar uzun zamandır
kültürün nedenleri ve sonuçlarıyla ilgilenmektedir. Kültürü incelerken,
sosyologlar çoğunlukla gayri resmi sosyal yapıya odaklanmışlardır.
Önemli bir erken dönem sosyologu olan Émile Durkheim, mit ve ritüelin
incelenmesinin toplumlardaki yapı ve rasyonel davranışın incelenmesinin
temel bir tamamlayıcısı olduğunu savunmuştur Durkheim, ritüelleri
inceleyerek bir toplumun en temel değerlerini ve inançlarını
anlayabileceğimizi iddia etmiştir (Durkheim, 2021).
Örgüt kültürlerinin analizinde birçok sosyolojik yöntem ve teori
kullanılmıştır. Sosyologlar, antropologların yoğun çalışması ve analizi
yerine sistematik görüşmeler, anketler ve diğer nicel araştırma
yöntemlerini kullanır. Sosyolojik yaklaşımı kullanan uygulayıcılar
genellikle oldukça basit bir kültürel nitelik tipolojisi üretirler ve daha sonra
nispeten çok sayıda firmanın kültürlerinin bu tipoloji ile nasıl analiz
edilebileceğini gösterirler (Griffin & Moorhead, 2014).
2.2.3. Sosyal Psikoloji Alanından Katkılar
Sosyal psikoloji, grupların çalışmasını ve sosyal faktörlerin bireyler
üzerindeki etkisini içeren bir psikoloji dalıdır. Örgüt kültürü üzerine
yapılan araştırmaların çoğu antropolojik veya sosyolojik yöntem ve
yaklaşımlar kullanmış olsa da, bazıları sosyal psikolojiden büyük ölçüde
etkilenmiştir. Sembollerin yaratılması ve manipülasyonu üzerindeki
vurgusuyla sosyal psikolojik teori, örgüt kültürünün analizinde son derece
işlevseldir. Örneğin, sosyal psikoloji araştırmaları, insanların tek bir olayla
ilgili hikâyeleri veya bilgilere hemen inanıp birden fazla gözlem
kullanmaktan kaçındıklarını ortaya koymuştur (Borgida & Nisbett, 1977).
2.2.4. Ekonomik Katkılar
İktisadın örgüt kültürü araştırmaları üzerindeki etkisi, antropoloji ve
sosyolojinin etkisinden daha az önemli olmasına rağmen, dikkati hak
edecek kadar da değerlidir. Ekonomik analiz, örgüt kültürünü,
yöneticilerin örgüt için bazı ekonomik avantajlar yaratmak için
kullanabilecekleri çeşitli araçlardan biri olarak ele almaktadır. Genel
olarak, iktisadi yaklaşım, örgütlerin kültürlerini sosyolojik ve antropolojik
perspektiflerin yaptığı gibi basitçe tanımlamak yerine, onların kültürel
niteliklerini performanslarıyla ilişkilendirmeye çalışmaktadır (Griffin &
Moorhead, 2014).
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2.3. Örgüt Kültürü
1980'lerin başında, örgüt kültürü, örgütsel davranış çalışmalarında
merkezi bir noktaya gelmiştir. Yüzlerce araştırmacı bu alanda çalışmaya
başlamış, sayısız kitap yayınlanmış, önemli akademik dergiler tüm
meseleleri kültür tartışmasına adamış ve neredeyse bir gecede kültürü bir
çalışma konusu olarak dışlayan örgütsel davranış ders kitaplarının modası
geçmiştir. Ancak örgüt kültürüne ilgi akademik araştırmacılarla sınırlı
değildir. İşletmeler, örgütsel davranışın diğer yönlerinden çok kültüre daha
yoğun bir ilgi göstermişlerdir. Business Week, Fortune ve diğer iş
dergileri, kültürü bir kuruluşun başarısının anahtarı olarak lanse eden
makaleler yayımlamış ve kuruluşlarını kültür odaklı yönetebilen
yöneticilerin zirveye çıkacağını iddia etmişlerdir. 1980'lerin başındaki
coşku bugün biraz azalmış olsa da, örgüt kültürü alanındaki çalışmalar
önemini korumaktadır. Bu konudaki en temel varsayım, güçlü bir kültüre
sahip kuruluşların güçlü bir kültüre sahip olmayanlardan daha yüksek
seviyelerde performans göstereceği yönündedir. Araştırmalar, stratejik
olarak uygun ve organizasyonun değişmesine izin veren normlara sahip
güçlü kültürlere sahip kuruluşların gerçekten iyi performans gösterdiğini
ortaya koymuştur. Diğer çalışmalar, farklı işlevsel birimlerin farklı kültür
türleri gerektirebileceğini göstermiştir. Kültürün kurumsal performans
üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalar, araştırmanın nasıl yapıldığına ve
hangi değişkenlerin ölçüldüğüne bağlı olarak değişmektedir (Griffin &
Moorhead, 2014).
Örgüt kültürünün tanımları neredeyse “kültür” tanımları kadar çoktur.
Örgüt kültürü, bir örgüt veya örgüt birimi içindeki çalışanlar tarafından
paylaşılan değerler, inançlar veya algılar olarak tanımlanmaktadır
(Robbins & Coulter, 2005). Örgüt kültürü, bir örgütte çalışanların
karşılaştıkları durumlara anlam vermek için kullandıkları değerleri,
inançları ve davranış normlarını yansıttığından, personelin tutum ve
davranışlarını etkileyebilme özelliğine sahiptir. Bir kavram olarak örgüt
kültürü, sosyal antropolojiden endüstriyel örgüt psikolojisine kadar çeşitli
farklı disiplinlerde incelenmiştir (Alshamari, 2017). Kavram bazen “kurum
kültürü” olarak da kullanılmakta, kurum kültürü, örgüt kültürünün daha
ticarileştirilmiş anlamına işaret etmektedir (Deal ve Kennedy, 1982).
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Tablo 1. Örgüt Kültürünün Tanımları

TANIM
Bir örgütün üyeleri
paylaşılan inanç sistemi

KAYNAK
tarafından

Yaygın olarak paylaşılan güçlü temel
değerler
İşlerin Yapılma Şekli

J. C. Spender
C. O. Reilly
T. Deal Kennedy

Zihnin kolektif programlanması

G. Hofstede

Kolektif Anlayışlar

J. Van Maanen & S. R. Barley

Çeşitli semboller aracılığıyla iletilen
bir dizi inanç

J. M. Kouzes, D. F. Caldwell, & B.
Z. Posner

Bu örgütün değerlerini ve inançları
çalışanlarına ileten bir dizi sembol,
tören ve mit

W. G. Ouchi

Hikâyeler, mitler, efsaneler, sloganlar,
anekdotlar ve peri masalları gibi
sembolik araçlarla aktarılan baskın ve
tutarlı ortak değerler dizisi.

T. J. Peters and R. H. Waterman Jr

Belirli bir grubun, kendi dışsal uyum
ve içsel bütünleşme sorunlarıyla başa
çıkmayı öğrenirken icat ettiği,
keşfettiği veya geliştirdiği temel
varsayımlar kalıbı

E. H. Schein

Kaynak: Griffin, R. W. & Moorhead, G. (2014).
Performansın örgüt kültürüne bağlı olduğu düşünüldüğünden beri,
örgüt kültürüne odaklanma, günlük örgütsel işleyişin önemli bir bileşeni
haline gelmiştir. Performans yönetimi zorluğu, yönetim alanındaki
araştırmacıların da aynı şekilde dikkatini çekmiştir. Örgüt içindeki kültür
araştırmaları, çalışanların büyük oranda aynı şekilde düşündüklerini ve iş
hakkında aynı fikirler tarafından yönlendirildiklerini göstermektedir
(Racelis, 2010).
Fellows ve Liu (2013) kültürün davranışı koşullandırdığını ve buna
karşılık davranışın kültürü değiştirdiğini, böylece örgüt üyeleri tarafından
öğrenmeyi ve dolayısıyla firmanın karşılaştığı performans odaklı sorulara
yeni cevaplar üretilmesini desteklediğini savunmaktadır. Kültür bir
örgütün kimliğini tanımlayan temel varsayımlar, değerler ve eserlerden
oluşan karmaşık bir ağ olarak görülmektedir. Değerler ve inançlar, bir
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örgüt içinde oluşturulan yapıları ve sistemleri ve insanların birbirlerine
karşı nasıl davrandıklarını belirler. Peki örgüt kültürünün ve kurumsal bir
değerin oluşum aşamaları nasıl gerçekleşmektedir? Gagliardi (1986) bu
aşamaları dörde ayırmaktadır.
 Birinci aşamada, lider bir referans noktası olarak kabul
edilmektedir. Liderin deneyimi, eğitimi ve bilgisi bu aşamada son
derece önemlidir. Lider yeniliğe zaman ve kaynak ayırma, yaratıcı
yeteneklere sahip insanları işe alma ve ödüllendirme, iddialı ürün
yenilemesi oluşturma ve hedeflere ulaşma noktasında belirleyici
olabilir. Örgüt üyeleri girişimcinin fikirlerini paylaşmayabilir.
Ancak lider davranışlarını istediği biçimde yönlendirme iradesine
sahiptir.
 İkinci aşamada, liderin yönlendirdiği eylemlerin istenilen
sonuçları elde etmesi durumunda deneyimle teyit edilen kararların,
örgütün tüm üyeleri tarafından paylaşılması ve eylem için bir
referans kriteri olarak kullanılması beklenir. Bu durum liderin
doğrudan kontrolü olmadığı alanlarda bile araç ve hedeflerin
seçimini etkileyeceği anlamına gelir. Artık kontrolün psikolojik ve
ekonomik maliyetleri azalacak ve sistemin verimliliği artırılıp
tasarruf edilen kaynaklar firmanın temel stratejisini güçlendirmek
için kullanılabilecektir.
 Üçüncü aşamada, arzu edilen sonuçlara ulaşma devam
edildiğinde artık örgüt üyeleri sonuçlardan çok nedenlere
odaklanırlar. Girişimcinin olumsuz koşullar altında bile yenilik
yapmaya devam edeceği varsayılır. Böylece hangi nedenlerin ve
yöntemlerin etkili olduğu önem kazanır.
 Son olarak, örgütün değeri kabul edilen ve deneyimle
oluşmuş kültür, örgüt üyeleri tarafından içselleştirilir.
Bir kültürün biçimlenme sürecinde kurucuların etkisi yadsınamaz. Bu
etki temel olarak her türlü örgütsel süreçte gözlenebilmektedir (Schein,
1983). Schein’e (2005) göre örgüt kültürünün oluşmasında ve
pekişmesinde örgüt içi birtakım unsurlar devreye girmektedir.
Kişisel Özerklik: Kısaca örgüt üyelerinin inisiyatif kullanma durumları
olarak tanımlanabilir. Örgüt üyeleri bireysel sorumluluk alabilip kişisel
girişimde bulunabiliyorlarsa bu durum örgüt içinde faydalıdır.
Yapı: Kural ve düzenlemelerin yoğunluğu, çalışanların ne kadar
gözetim altında tutuldukları.
Destek: Yönetim tarafından çalışanlara sağlanan yardımın derecesi.
Kimlik: Çalışanların örgütle kendilerini özdeşleştirme dereceleri.
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Performans ve Ödül: Örgüt içinde performansın ödüle tahvil durumu.
Çatışma Toleransı: Örgüt içinde farklılıklara ya da farklı görüşlere
karşı açık olma derecesi.
Risk Hoşgörüsü: İş görenlerin yeni şeyler yapma ve risk alma
durumlarının teşvik edilme derecesi
Bütünleştirme: Örgüt içindeki tüm birimlerin birlikte uyumlu hareket
etme kabiliyetlerinin teşvik edilme derecesi.
Bu özelliklerin her biri örgütlerde derece olarak düşükten yükseğe
doğru sıralanabilmektedir. Tüm bunların değerlendirilmesi sonucunda
örgüt kültürünün niteliği ortaya çıkmaktadır. Buradan çalışanların örgüt
için hareket kapasiteleri ve örgütü ne kadar içselleştirdikleri konusunda bir
değer elde edilebilmektedir.
İşlevselci bir paradigmadan bakıldığında, örgüt kültürü, davranış ve
inançların şekillendirildiği ve belirlendiği bir sosyal kontrol aracı olarak
görülmektedir (O'Reilly ve Chatman, 1996). Örgüt kültürü ile firma
performansı arasında pozitif bir ilişki kuran ampirik kanıtlar sahada
mevcuttur. Örgüt kültürü ve performans arasındaki olumlu bağlantıyı
destekleyen bilim insanları, örgütsel performans noktasında tutarlılığı
arttırdığı için güçlü kültürün gerekli olduğunu ileri sürmektedirler (Peters
& Waterman, 1982; Denison & Mishra, 1995). Ancak bunun yanında örgüt
kültürünün performans üzerindeki etkisinin diğer örgütsel faktörlere bağlı
olduğunu ve bu nedenle bağıntının örgütler arasında evrensel
olmayabileceğini iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Kültürün yalnızca
güçlü ve stratejiyle uyumlu olduğunda performans arttırıcı bir değişken
olarak kabul edilebileceği iddia edilmiştir (Ott, 1989).
Bununla birlikte güçlü kültürel değerlere sahip olunmayan bir örgütte
kültürün performans üzerinde minimum etkiye sahip olabileceği
gözlemlenmiştir (C. M. Byles ve Keating, 1989). Buradan hareketle
denilebilir ki örgüt kültürünün performansı iyileştirme gücü, örgüt
kültürünün gücü tarafından belirlenmektedir. Sonuç olarak, buradaki iddia,
örgüt kültürünün performans üzerindeki etkisinin, onun strateji, yapı ve
diğer destekleyici örgütsel kaynaklarla uyumundan geldiği görüşüdür.
Örgütler bizatihi kendileri kültür üreten fenomenlerdir ve esasen ürün
ortaya koyan sosyal araçlardır (Smircich, 1983). Bu itibarla, her kültür
kendi tarihinin, gelişiminin ve mevcut durumsal meselelerin benzersiz bir
ürünüdür. Kültürler ayrıca yan ürün olarak ritüeller, efsaneler ve törenler
gibi ayırt edici eserler de üretirler. Elbette örgütler daha geniş bir kültürel
bağlam içinde yer alırlar, ancak örgütler bu bağlam içinde kendi
kültürlerini de üretirler.
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Örgütler ulusal kültürlerin içine doğarlar, bunun yanında örgütsel
bünyelerinde birtakım kültürel kodlar da yaratırlar. Örgütsel kültürü yeterli
bir şekilde analiz edebilmek için öncelikle onun bileşenleri hakkında bilgi
sahibi olmak gerekmektedir. Ancak örgütsel kültürü çalışan araştırmacılar
arasında hangi bileşenlerin dikkate alınması gerektiği konusunda bir görüş
birliği bulunmamaktadır (Wambugu, 2014). Serpa (2016), örgütsel
kültürü, ortaklaşa bir varoluş, koordine hareketin önemli olduğu kolektif
bir düzen, düşünen üyelerin bir araya getirdiği bir yapı olarak
tanımlamaktadır. Örgütsel kültür üyelerin hissetme, düşünme ve davranış
biçimlerini etkileyen inançlar, değerler ve normlar kümesi olarak
görülmektedir (Agwu, 2014). Örgüt bünyesinden doğan kültürün bir çeşit
bakış açısı olduğu öne sürülebilir (O’Donnel ve Boyle, 2008), üyeler hem
kendilerine hem yaptıkları işe yaratılan kültürün penceresinden bakarlar.
Kültür içinden çıktığı bağlama içkindir, ancak örgütler bu bağlam
içinde kendi kurum kültürlerini de yaratırlar. Çoğu yönetici bir örgüt
kültürü yaratacak konumda değildir; bunun yerine kültürel değerlere zaten
sahip olan kuruluşlarda çalışırlar. Bu yöneticiler için kültürü yönetmedeki
temel mesele, mevcut kültürel sistemin en iyi nasıl kullanılacağıdır.
Mevcut kültür içinde çalışan davranışlarını değiştirmek, halihazırda var
olan tarihi, gelenekleri ve değerleri değiştirmekten daha kolay ve hızlı
olabilir. Mevcut bir kültürel sistemden yararlanmak için yöneticiler
öncelikle kültürün değerlerinin ve bu değerlerin hangi davranışları veya
eylemleri desteklediğinin tam olarak farkında olmalıdır. Bununla birlikte,
bir kuruluşun değerlerinin tam olarak farkında olmak genellikle kolay
değildir. Yöneticiler, örgütsel değerlerin firmada nasıl işlediğine dair derin
bir anlayış geliştirmelidir- genellikle sadece deneyim yoluyla gelen bir
anlayış (Wilhelm, 1992).
Örgüt kültürünü yönetmek üç faktöre dikkat etmek gerekmektedir.
Birincisi, yöneticiler zaten var olan kültürel değerlerden yararlanabilir ve
bilgilerini astlarının onları anlamalarına yardımcı olmak için kullanabilir.
İkincisi, çalışanların ya resmi eğitim yoluyla ya da üst düzey yöneticilerin
eylemlerini deneyimleyerek ve gözlemleyerek örgütün kültürel değerleri
konusunda uygun şekilde sosyalleştirilmeleri ya da eğitilmeleri
gerekmektedir. Üçüncüsü, yöneticiler, sembolleri yöneterek, böyle bir
değişimin aşırı zorluklarını ele alarak ve değişiklik uygulandıktan sonra
yeni örgüt kültürünün dayanıklılığına güvenerek örgüt kültürünü
değiştirebilirler (Griffin & Moorhead, 2014). Hiçbir şey zamana
direnemez. Eğer örgüt kültürü gerekli ortak değerleri muhafaza edemiyor
ve birleştirici gücünü koruyamıyorsa, değişmek zorundadır.
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2.3.1. Örgüt Kültürünü Meydana Getiren Unsurlar
Örgüt kültürünü meydana getiren unsurlar değerler, normlar ve inançlar
olarak ele alınabilmektedir.
Değerler
Değer, kişiye ve gruba yararlı, kişi ve grup için istenilir, veya kişi ve
gruptan tarafından beğenilen şeylere denir Değerler bir örgüte ait amaçlar,
ihtiyaçlar, tutumlar, motivasyonlar, kişilik türleri ve ilgi alanları olarak
nitelendirilir ((Fichter, 1996). Kültürel değerler, çalışanların sahip olması
gereken ve örgütün stratejik değerlerini gerçekleştirmesi için hareket
etmesi gereken değerlerdir. Kuruluşun nasıl ve neden başarılı olabileceğine
dair kuruluşun inançlarına dayanmalıdırlar. Stratejik değerleriyle
bağlantılı olmayan kültürel değerler geliştirmeye çalışan kuruluşlar,
işleriyle çok az ilişkisi olan boş bir değerler kümesiyle sonuçlanabilir.
Başka bir deyişle, çalışanların kuruluşun stratejik değerleriyle uyumlu ve
bunları destekleyen iş davranışlarına değer vermesi gerekir ((Griffin &
Moorhead, 2014).
Normlar
Normlar kişilerin nasıl davranmaları gerektiğini belirten yazılı olmayan
standartlardır. Norm, bir davranışın uygunluğunun yargılandığı bir
standarttır. Böylece normlar, belirli bir durumda beklenen davranışı
belirler. Grup normları genellikle grup gelişiminin ikinci aşamasında
(iletişim ve karar verme) oluşturulur ve olgunluk aşamasına taşınır.
Normlar, başkalarının davranışlarını tahmin etmek için bir temel
sağlayarak, insanların kendileriyle tutarlı bir şekilde davranmasını sağlar
(Robbins & Coulter, 2005).
İnançlar
İnançlar, örgütteki üyelerin nasıl olmaları gerektiğini açıklayan
değerlerden farklı olarak örgüt içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerde
nelerin doğru veya yanlış olduğuyla ilgili karışıklığı önlemede açıklayıcı
cevaplar sunarlar (Schein, 2004).
3. Sonuç
Kolektif hayatın vazgeçilmez unsurları olan örgütler hayatımızın her
yerindedir. Çağımızda insanlar yaşamlarının önemli bir bölümünü çeşitli
örgütlerde geçirmektedirler. Örgütler insan ilişkilerinin düzenlenmesinde
kuvvetli birer toplumsal araçtır. En temel tanımıyla örgütler, belirli ve
ortak amaçlar uğruna bir araya gelmiş insanlardan oluşan ve eylemlerini
belirli bir yapı içerisinde sürdüren organizasyon yapılarıdır. Sürekli
değişen ve gelişen bir çevrede, yüksek rekabet altında örgütlerin hayatta
kalması giderek daha zor hale gelmiştir. Yoğun rekabet altında, hayatlarını
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devam etme mücadelesi veren örgütler ortak birtakım değerlerin ışığında
çalışma ilkelerini belirler. Kültür olgusu bu noktada kilit bir kavramdır.
Kültür kavramı, gelişme kalıpları anlamına gelen yetiştirme fikrinden
türetilmiştir ve en genel tanımıyla toplumdaki bireylerin ortaklaşa
paylaştıkları toplam kurumların bir bileşkesidir.
1980'lerin başında, örgüt kültürü, örgütsel davranış çalışmalarında
merkezi bir noktaya gelmiştir. Bunun en büyük nedeni gerek
uygulayıcıların gerek yöneticilerin kültürün birleştirici gücünü fark etmiş
olmalarıdır. Örgüt kültürü, bir örgüt veya örgüt birimi içindeki çalışanlar
tarafından paylaşılan değerler, inançlar veya algılar olarak
tanımlanmaktadır. Bir kavram olarak örgüt kültürü, sosyal antropolojiden
endüstriyel örgüt psikolojisine kadar çeşitli farklı disiplinlerde
incelenmiştir.
Performansın
örgüt
kültürüne
bağlı
olduğu
düşünüldüğünden beri, örgüt kültürüne odaklanma, günlük örgütsel
işleyişin önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Örgüt kültürünün
oluşmasında ve pekişmesinde örgüt içi birtakım unsurlar devreye
girmektedir. Kişisel özerklik, yapı, destek, kimlik gibi unsurlar ortak
değerler ve inançlar yaratma noktasında birleştiricidirler.
Kültürel olarak duyarlı olmak için, kişinin kendisinden farklı kültürel
norm ve davranışların farkında olması gerekir. Liderler ve ekip üyeleri,
yargıda bulunmak, varsayımlarda bulunmak, ayrım yapmak veya
basmakalıp varsayımlar yapmaktan ziyade, kültürün önemini anlamışlar ve
kültür olgusunun bireylerin ilişkisini nasıl etkilediğinin, iş birliği ağları
kurduğunun farkına varmışlardır. Örgütler hem dış çevredeki
değişimlerden hem de örgüt içinde meydana gelen olaylardan dolayı
sürekli değişmek ve kendilerini yenilemek zorundadır. Örgütün doğuşuyla
bağlama içkin bir biçimde şekillenmeye başlayan ve zamanla pekişen örgüt
kültürü de gerektiğinde kendisini yenilemek zorundadır.
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1. Giriş
İnsan doğası gereği sürekli gelişmek ve yenilik yapmak istemektedir.
Yenilik kavramının teorik temellerine bakıldığında sanayi devriminden
başladığı, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir rekabet için itici bir güç
olduğu söylenebilir (Türk, 2021). Bu nedenle yenilik yapmak örgütlerin
ayakta kalabilmesi içinde önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir.
Yazında yenilikçilik kavramı yerine “inovasyon” kavramının sıklıkla
kullanıldığı görülmüştür (Bodur, 2018; Kavacık vd., 2015; Kurtulmuş ve
Akgül, 2021). Bu nedenle bu çalışmada yenilikçilik yerine inovasyon
terimi kullanılmıştır. Dijital dönüşüm ile birlikte inovasyon ile ilgili yeni
bir kavram olarak “Dijital İnovasyon” kavramı geliştirilmiştir. Dijital
teknolojinin etkisiyle gerçekleşen radikal değişim ve dönüşümlerin
işletmelerin tüm süreçleri üzerinde etki gösterdiği de bir gerçektir
(Karaçuha ve Pado, 2018: 120).
Bu dönüşüm inovasyonu da
etkilemektedir.
Bu çalışmada yerli yazında çok az çalışılmış “dijital inovasyon”
kavramının Web of Science (WoS) veri tabanına nasıl yansıdığı
bibliyometrik analiz yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Dijital
inovasyon, birçok araştırma alanının içerisine giren bir konudur. Bu
çalışmada sadece “yönetim” alanı ile ilgili çalışmalar analiz edilmiştir.
Yerli yazında dijital inovasyon ile ilgili yapılmış çalışma sayısının az
olması yapılan bu çalışmanın önemini artırmaktadır. Çalışma ile yerli
yazına katkı sağlanmak istenmiştir.
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2. Alan Yazını
2.1. Dijital İnovasyon
İnovasyon kavramı, Latince “innovatus” kelimesinden gelmekle
birlikte “sosyal, kültürel ve yönetsel ortamda yeni yöntemlerin
kullanılması” olarak da açıklanmaktadır (Elçi, 2006).
İnovasyon kavramını, ilk olarak kullanan ekonomist ve politika
bilimcisi Joseph Schumpeter’dır. Schumpeter, inovasyonu “kalkınmanın
itici gücü” olarak tanımlamıştır. Schumpeter ilk olarak 1911 yılında
yazdığı ve daha sonra 1934 yılında İngilizce’ye çevrilen kitabında
inovasyonu; “müşterilerin henüz bilmediği bir ürünün veya var olan bir
ürünün yeni bir niteliğinin pazara sürülmesi, yeni bir üretim yönteminin
uygulanmaya başlanması, yeni bir pazarın açılması, hammaddelerin veya
yarı mamullerin tedariği konusunda yeni bir kaynağın bulunması, bir
sanayinin yeni organizasyona sahip olması” şeklinde tanımlamıştır (Elçi
ve Karataylı, 2008). Yönetimin önemli gurularından Drucker (2015) ise
inovasyonu şu şekilde tanımlamıştır: “yenilik zenginlik üreten kaynaklar
yaratmak veya var olan kaynakların zenginlik yaratma imkânını artırma
aracıdır”. Her iki yazara göre inovasyon örgütlerin zenginleşmesinde ve
rekabet edebilirliklerinde önemli bir unsurdur.
Peki dijital inovasyon nedir? Geniş anlamda dijital inovasyon, yeni bir
ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyon yöntemi oluşturmak
veya mevcut olanları iyileştirmek için dijital teknolojilerin kullanılması
anlamına gelir (Wiesböck ve Hess, 2020).
Dijital inovasyon konusunda gerçekten farklı olan nedir? Dijital
teknolojinin yeniliklerin doğasını değiştiren üç temel özelliği vardır
(Ciriello vd., 2018):




Bir kez dijitalleşen bilgi, herhangi bir dijital cihaz tarafından
saklanabilir, dönüştürülebilir, iletilebilir ve izlenebilir.
Dijital bilgiler yeniden programlama yoluyla düzenlenebilir, bu da
dijital çözümleri harici sistemlerle etkileşim yoluyla dağıtımdan
sonra değişikliklere uygun hale getirilebilir.
Dijital inovasyon için doğası gereği kendine referans olan dijital
teknolojiye ihtiyaç vardır. Dijital teknoloji, yüksek
ölçeklenebilirlik ve düşük giriş engelleri anlamına gelen ve geniş
katılım ve paylaşıma açılmış inovasyon geliştirmenin hem sonucu
hem de temelidir.
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Dijital inovasyon yönetimi için şu üç unsurun geliştirilmesi önemlidir
(Pinkwart vd., 2021):




Dijital inovasyon yönetimi için dijital bilişim teknoloji (BT)
yeteneklerin geliştirilmesi
Dijital inovasyon yönetimi sürecini geliştirmek için dijital
araçların tespiti
Dijital inovasyon yönetimi sürecinde verilerin rolü

Holmström (2018), İsveç Dijital İnovasyon Merkezi'nde yürütülen
dijital inovasyon ve değer yaratma çalışmalarının sonuçlarını temel alarak
dijital inovasyon ile değer yaratma arasındaki bağlantıyı keşfetmeye
yönelik bazı önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler şu şekildedir
(Holmström, 2018):




Dijital inovasyonda sosyo-materyal etkileşimin karmaşıklığını
kabul ederek dijital inovasyona ilişkin açıklamalar
geliştirilmelidir.
Dijital teknolojinin özellikleri üzerine inşa edilen dijital
inovasyonun tanımı geliştirilmelidir.
Dijital inovasyon tanımları sadece teoride kalmamalı
uygulamalarla uyumlu olmalıdır.

Dijital inovasyon, BT hizmetleri işlevi içinde düzenlenen ve uygulanan
stratejik bir girişim olarak çerçevelenebilir. Bununla birlikte, mevcut
organizasyon, dijital inovasyon üzerinde önemli bir etkisi olabilecek iş
stratejilerini, kültürleri ve işleri yapma yollarını içeren kritik bir dijital
inovasyon zeminini hazırlayabilir (Kohli ve Melville, 2019).
Dijital inovasyona örnekler verilecek olursa (Fieldz, 2022):





İşletmelerin kendi mobil uygulamasını kullanmaya başlaması,
Mağazalarını e-ticaret için sanal ortama taşıyan firmalar,
Faaliyetlerini uzaktan çalışma yöntemiyle sürdüren işletmeler
dijital inovasyon türleri arasında yer alır.
Ayrıca yeme-içme sektöründe kullanılan mobil uygulamalar,
temassız ödeme ve temassız menü gibi hizmetler pandemi
döneminde öne çıkan dijital inovasyon örneklerindendir.

Dijital teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmak ve dijital inovasyonda
başarılı bir şekilde rekabet etmek, yalnızca ekipman ve becerilere yatırım
yapmayı değil, aynı zamanda örgütsel yapı ve süreçlerde de değişiklikleri
gerektirir (World Trade Report, 2020). Dijital dönüşüm çağında dijital
inovasyon oldukça önemli ve sürdürülebilir rekabet için gereklidir.
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3. Araştırma Yöntem
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışmanın amacı “dijital inovasyon” başlıklı Web of Science
(WoS) veri tabanında taranan uluslararası çalışmaların bibliyometrik
analizini yapmaktır. Araştırmada WoS arama kısmına “digital innovation”
anahtar kelimesi yazılarak veriler oluşturulmuştur. Bu şekilde tüm
araştırma alanlarını kapsayan 1145 çalışma tespit edilmiştir. Ancak
çalışma sadece yönetim alanı ile sınırlı tutulmuş. Araştırmayı sadece
yönetim alanında yapılan çalışmalar olarak sınırlayınca araştırma sayısı
309’a düşmüştür. Çalışma konusu incelenirken; araştırmaların dokümanın
türü, yılı, yazarları, dili, en çok atıf alan ilk 5 çalışma, tarandığı indeksi,
yayın yapan üniversite ve ülkesi olmak üzere 8 kriter incelenmiştir. Ayrıca
birlikte yapılan ortak yazarlık, ülkeler arası alıntı, dokümanlar ve terimler
arasındaki ilişkileri analiz etmek ve görselleştirmek için VOSviewer 1.6.18
yazılımı kullanılmıştır.
3.2. Araştırmanın Kısıtı
Araştırma sadece WoS veri tabanına yansıyan uluslararası yayınları
kapsamaktadır. Ulusal yayınlar araştırma kapsamı dışındadır. Ayrıca
10.09.2022 tarihine kadar veri tabanına yansıyan çalışmalar
değerlendirmeye alınmıştır.
4. Bulgular
4.1. Yayınlar ile İlgili Tanımlayıcı Bilgiler
Araştırmanın bu kısmında “dijital inovasyon” ile ilgili yapılmış
çalışmalara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1’de çalışmaların yayın
türüne göre dağılımları yer almaktadır.
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Tablo 1: Yayın Türü

Kaynak: Web of Science (10.09.2022)
Tablo 1 incelendiğinde konu ile ilgili 9 farklı yayın türü olduğu
görülmektedir. Bu çalışmalar arasında en fazla makale yazıldığı (n=241),
sadece bir tane de kitap yazıldığı görülmektedir.
Konu ile ilgili yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı Grafik 1’de yer
almaktadır.

Grafik 1: Yayın Yılına Göre Dağılımı
Kaynak: Web of Science (10.09.2022)
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Grafik 1 incelendiğinde ilk çalışmanın 2010 yılında (n=1) yapıldığı
görülmektedir. En fazla yayının 2021 yılında 85 çalışma, 2020 de 64
çalışma, 2019 ve 2022 yıllarında ise 19’ar çalışma yapılmıştır. Konuya
olan ilginin 2021 yılına kadar hızla arttığı ancak 2022 yılında bu ilginin
azaldığı görülmektedir. 2020 ve 2021 yıllarının Covid 19 pandemisi ile
birlikte dijitale geçişi hızlandırmasının bu sonuç üzerinde bir etkisi olduğu
söylenebilir. Yayın yapan yazara göre dağılımları Tablo 2’de yer
almaktadır.
Tablo 2: Yazara Göre Dağılımı

Kaynak: Web of Science (10.09.2022)
Tablo 2’ye göre 753 yazar arasından Dong JQ, Henfridsson O. ve
Lyytinen K. bu üç yazar 7’şer yayınla ilk sırada yer almaktadırlar. Tabloya
göre WoS’a yansıyan çalışmalarda oldukça fazla yazarın konu ile ilgili
yayın yaptığı görülmektedir. Çalışmaların yayın dillerine göre dağılımları
Grafik 2’de yer almaktadır.

Grafik 2: Çalışmaların Yayın Diline Göre Dağılımı
Kaynak: Web of Science (10.09.2022)
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Grafik 2 incelendiğinde dijital inovasyon konusunda yapılmış
çalışmaların 305’i İngilizce, 3 çalışma Portekizce ve 1 çalışmada Almanca
dillerinde yazıldığı görülmektedir. Dünyada bilim dilinin İngilizce olması
sonucun bu şekilde olmasının bir gerekçesi olarak değerlendirilebilir.
Yapılan araştırmaların tarandığı indekslerde oldukça önemlidir. Yayınlara
ait indeks dağılımlarını gösteren bilgiler Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3: Çalışmaların Tarandığı İndekslere Göre Dağılımı
İndeks

Sayı

Social Sciences Citation Index (SSCI)
Science Citation Index Expanded
(SCI-EXPANDED)
Emerging Sources Citation Index
(ESCI)
Conference Proceedings Citation
Index – Social Science & Humanities
(CPCI-SSH)
Book Citation Index – Social Sciences
& Humanities (BKCI-SSH)
Conference Proceedings Citation
Index – Science (CPCI-S)
Book Citation Index – Science
(BKCI-S)

Yüzde

215
92

69.579%
29.773%

52

16.828%

27

8.738%

16

5.178%

14

4.531%

2

0.647%

Kaynak: Web of Science (10.09.2022)
Tablo 3 incelendiğinde konu ile ilgili yapılmış çalışmaların önemli bir
kısmı SSCI yayınıdır (n=215). SSCI da taranan dergiler sosyal bilimlerin
en önemli dergileridir. Bu nedenle konu ile ilgili yapılmış çalışmaların alan
yazınına katkısının büyük olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmaların
ülkelere göre dağılımı Grafik 3’te yer almaktadır.
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Grafik 3: Çalışmaların Yapıldığı Ülkeye Göre Dağılımı
Kaynak: Web of Science (10.09.2022)
Grafik 3 incelendiğinde 25 ülke grafiğe yansımıştır. Ancak konu ile
ilgili toplam 51 ülkede çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda
en fazla yayın sayısı ile USA (n=76) birinci sıradadır. Tayvan’da toplam 4
yayın yapılmıştır. Konu ile ilgili Türkiye’den ise sadece 1 yayın yapıldığı
görülmüştür. Dijital inovasyon ile ilgili Google akademik incelendiğinde
sınırlı sayıda yerli çalışmanın yapıldığı ve yerli alan yazınına yapılacak
katkıların önemli olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili en fazla atıf alan
çalışmalar Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. En Çok Atıf Alan 5 Yayına İlişkin Bilgiler
Atıf Alan Çalışma

Atıf
Sayısı

“Henfridsson, O, Lyytinen K. ve Youngjin Y. (2010). The
New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for
Information Systems Research. Information Systems Research,
724-735.”

911

“Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A., & Song, M.
(2017). Digital innovation management: Reinventing
innovation management research in a digital world. MIS
quarterly, 41(1),223-238.”

636

“Fichman, R. G., Dos Santos, B. L., & Zheng, Z. (2014).
Digital innovation as a fundamental and powerful concept in
the information systems curriculum. MIS quarterly, 38(2), 329364.”

299

195

“Hinings, B., Gegenhuber, T., & Greenwood, R. (2018).
Digital innovation and transformation: An institutional
perspective. Information and Organization, 28(1), 52-61.”

253

“Svahn, F., Mathiassen, L., & Lindgren, R. (2017).
Embracing digital innovation in incumbent firms: How Volvo
cars managed competing concerns. MIS Q., 41(1), 239-253.”
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Kaynak: Web of Science (10.09.2022)
Tablo 4 incelendiğinde WoS’ta en fazla atıfı Henfridsson ve
Lyytinen’nin (2010) çalışmalarının aldığı görülmektedir (n=911). Konu ile
ilgili ilk çalışma olması da atıf sayısınız fazla olmasına neden olarak
gösterilebilir. Konu ile ilgili çalışma yapacak araştırmacıların yazarın bu
eserini incelemeleri faydalı olacaktır. Ancak Fichman vd. (299)’nin yayını
da son zamanlarda en fazla atıf alan çalışmalar arasındadır. Son olarak en
çok konu ile ilgili çalışma yapan üniversitelere ilişkin bilgiler Tablo 5’te
yer almaktadır.
Tablo 5. Çalışmaların Üniversiteler Göre Dağılımı

Kaynak: Web of Science (10.09.2022)
Tablo 5 incelendiğinde en fazla yayın “Case Western Reserve
University” ve “University of London” üniversitelerinde yapıldığı
görülmektedir (n=13). “University System Of Georgia” üniversitesinde ise
11 çalışma yapılmıştır. Konu ile ilgili 469 üniversite çalışma yapıldığı
tespit edilmiştir.
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4.2. VOSviewer Haritaları
Bu kısımda birlikte yapılan ortak yazarlık, ülkeler arası alıntı,
dokümanlar ve terimler arasındaki ilişkileri analiz etmek ve
görselleştirmek için VOSviewer haritalarına yer verilecektir. Harita 1 de
Ortak yazarlık ilişkilerine yer verilmektedir.
Harita 1: Ortak Yazarlık

Haritaya yıllara göre ortak yazarlık yoğunluklarını göstermektedir. Sarı
renk olan kısımlar 2022 yılında yapılan ortak yazarlıklardır. Haritaya göre
137 yazar 45 küme ve 170 bağlantı olduğu görülmektedir. Ülkelere göre
alıntı ilişkileri Harita 2’de yer almaktadır.
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Harita 2: Ülkeler Açısından Alıntı İlişkisi

Harita 2 incelendiğinde toplam 22 ülke arasında en az iki çalışma
yapmış ülke bağlantı sayısı 17’dir. Bunlar 5 küme oluşturmuş ve toplam
59 bağlantı mevcuttur. ABD’nın bağlantı sayısı 15, İngiltere’nin bağlantı
sayısı 11’dir. Anahtar kelimeler açısından alıntı ilişkisi Harita 3’de yer
almaktadır.
Harita 3: Anahtar Kelime Açısından Yıllara Göre Alıntı İlişkisi

Harita 3 incelendiğinde 155 anahtar kelime ortak olan 1’er anahtar
kelimeyle ilişkilendirildiğinde dijital inovasyonun 118 bağlantı 22 küme
oluştuğu görülmüştür. Haritaya göre dijital inovasyonun, dijital
teknolojiler, dijital dönüşüm, dijital iş ekosistemi gibi kavramlarla
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ilişkilendirildiği görülmektedir. Kavram özellikle 2020 ve 2021 yıllarında
çalışılmıştır. Doküman açısından alıntı ilişkisi Harita 4’te yer almaktadır.
Harita 4: Dokümana Göre Alıntı İlişkisi

Harita 4 incelendiğinde Fichman’ın (2014) çalışması oldukça dikkat
çekmektedir. Bu çalışmanın 1 kümesi 12 bağlantısı ve 299 alıntılanması
mevcuttur. Konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda Fichman’ın (2014)
çalışmasını incelemek önem arz etmektedir.
SONUÇ
İnovasyon örgütler açısından oldukça önemli bir kavramdır.
Dijitalleşmenin arttığı günümüz iş dünyasında dijital inovasyon da her
geçen gün önemi artmaktadır. Yapılan bu çalışmada WoS veri tabanına
yansımış sadece yönetim yazınında çalışılmış 309 çalışmanın genel bir
görünümü çıkarılmak istenmiştir. WoS veri tabanına 309 çalışma yansısa
da yerli yazında konu ile ilgili yapılmış çok az çalışmaya rastlanmıştır (Ör:
Karaçuha ve Güven, 2018). Bu çalışma ile hem dijital inovasyon
konusunda yerli yazına katkı sağlanmak istenmiş hem de konunun
çalışılmaya ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili araştırma
yapacak çalışmalarda gerek konuyu çalışan araştırmacılar, gerekse anahtar
kelimeler konusunda araştırmacılara bilgi sunulmak istenmiştir. Konu ile
ilgili yapılacak derleme, nicel ve nitel araştırmalara ihtiyaç olduğu
görülmüştür.
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1. Giriş
Hisse senedi yatırımı yapmak zor ve zahmetli bir karar sürecini gerekli
kılar. Bu süreçte yatırımcıların pek çok konuda pek çok soruya cevap
vermesi gerekmektedir. Eğitim ve tecrübeyle cevap verilebilecek soruların
yanı sıra kişisel olarak değişebilen cevaplar da mümkün olmaktadır.
Davranışsal finans disiplininin içine giren ve eğitim ya da tecrübeyle
cevaplanamayan sorular sosyal, psikolojik, kişisel, demografik, genetik,
nörolojik ve daha pek çok şekilde açıklanmaya çalışılmaktadır. Ancak
geleneksel finansın cevap verdiği sorular tamamen eğitimle alakalıdır.
Genel olarak hisse senedi yatırımına karar verirken temel ve teknik
analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak yatırımcıların tüm bu analizleri
en başından yapmaya çalışmak yerine kısa yollar izledikleri de
görülmektedir. Örneğin temel analiz yapmak isteyen bir yatırımcı ekonomi
ve sektör analizini tamamlamadan doğrudan şirket analizine
geçebilmektedir. Bu noktada şirketlerin bilanço ve gelir tablosu verileri bu
yatırımcılar için son derece önemlidir. Diğer finansal tablolara ihtiyaç
duymadan sadece bilanço ve gelir tablosu okuyarak ve bazı değerleri diğer
bazı değerlere oranlayarak yapılan bu analiz, yatırımcıların kullandıkları
kısa yollardan biri olarak ifade edilebilir. Her ne kadar davranışsal finansta
yatırım davranışı çalışmalarının konusu olsa da “yatırımcıların
kullandıkları kısa yollar” geleneksel finansta da kendini bu yolla
göstermektedir.
Bu bölümde bireysel yatırımcıların geleneksel finansın yapı taşlarından
olan oran analizlerine yoğunlaşarak yatırım kararı verdikleri düşünülerek
yatırımcıya faydalı olacağı düşünülen oran analizleri açıklanmıştır.
2. Oran Analizi Nedir?
Oran analizi, kârlılık, likidite, operasyonel verimlilik ve ödeme gücü ile
ilgili bilgileri ortaya çıkarmak için bir şirketin mali tablolarındaki satır
öğesi verilerini karşılaştırır. Ayrıca aynı endüstri veya sektördeki bir şirketi
başka bir şirketle karşılaştırırken bir şirketin zaman içinde nasıl performans
gösterdiğini işaretleyebilir. Oran analizi, genellikle riske bağlı
karşılaştırma ölçütleri belirleyen harici taraflarca da ihtiyaç duyulabilir
(Aksoy, 2007).
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Oran, mali tablolarda yer alan herhangi iki kalem arasındaki ilişkinin
basit matematik ifadesi olarak tanımlanabilir. Bir şirket hakkında faydalı
bilgiler sunarken, bir şirketin mali durumunun daha geniş bir resmini elde
etmek için diğer metriklerle eşleştirilmelidir.
Oranlar firmanın yalnız geçmiş ve mali durumunu değerlendirmek
açısından değil, planlama ve kontrol işlemini yerine getirmede ve üçüncü
kişilerin özellikle firma ortaklarının, pay senetlerine yatırım yapmak
isteyen birikim sahiplerinin ve finansman kurumlarının, firmanın mali
durumunu ve gücünü nasıl gördüklerini, değerlendirdiklerini kestirme
yönünden de yararlıdır (Toroslu, 2020).
Yatırımcılar ve analistler, geçmiş ve mevcut mali tabloları inceleyerek
şirketlerin mali sağlığını değerlendirmek için oran analizi kullanır.
Karşılaştırmalı veriler, bir şirketin zaman içinde nasıl performans
gösterdiğini gösterebilir ve gelecekteki olası performansı tahmin etmek
için kullanılabilir. Bu veriler aynı zamanda bir şirketin aynı sektördeki
diğer şirketlere karşı nasıl bir durumda olduğunu ölçerken, bir şirketin
finansal durumunu sektör ortalamalarıyla karşılaştırabilir.
3. Hangi Oranlar Önemli?
Oranlar, şirketler için karşılaştırma noktalarıdır. Çoğu durumda,
yönetim, hisse senedi ve şirket oranlarını daha çekici hale getirmek için
zaman zaman stratejisini değiştirme esnekliğine sahip olduğundan,
oranları yönlendiren değişkenleri anlamak da önemlidir. Bu nedenle
yatırımcıların kendi oran analizlerini yapmaları önemlidir. Söz konusu
oranlar hakkında iyi bir fikre sahip olmak, şirketi farklı açılardan kapsamlı
bir şekilde görmeyi sağlayacak ve olası kırmızı bayrakları tespit etmeye
yardımcı olacaktır.
Son olarak, oranların tipik olarak tek başına kullanılmadıklarını, daha
çok diğer oranlarla kombinasyon halinde kullanıldıklarını belirtmek
gerekir.
3.1. Cari Oran: Cari oran bize basit olarak net işletme sermayesinin
yeterliliğini ve borç ödeyebilme kapasitesini göstermektedir. Batılı finans
kurumlarında bu oranın 2 olması genel kabul gördüğü halde, yüksek
enflasyonlu ve kıt fon kaynaklarına sahip ülkelerde endüstri ve sektörlerin
değişik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda cari oranın 1,5 olması
genellikle yeterli olarak kabul edilmektedir (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝐶𝑎𝑟𝑖 𝑂𝑟𝑎𝑛 =

𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟

3.2. Asit –Test Oranı: Likidite oranı, piyasalarda doğabilecek bir
krizde şirketlerin satışlarında olabilecek bir sıkıntı durumunda stoklar gibi
kolayca nakde çevrilemeyecek kalemler göz önüne alınarak, dönen
varlıkların geri kalan likit değerleriyle borç ödeyebilme kapasitesini
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ölçmektedir. Bu oran olası bir kriz esnasında cari orana nazaran daha iyi
bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Cari oran gibi net işletme
sermayesindeki değişiklikler ile birlikte değerlendirilmesi, oranın daha
doğru yorumlanmasını sağlayacaktır. Batılı finans kurumlarında, bu oranın
1 olması genel kabul gördüğü halde, yüksek enflasyonlu ve kıt fon
kaynaklarına sahip ülkelerde endüstri ve sektörlerin değişik özellikleri göz
önünde bulundurulduğunda asit test oranı için yeterli görülen miktar için
değişiklikler söz konusudur. İşletmeler genelde kısa vadeli kaynakları
kullanmak zorunda kaldıklarından bu oran genelde 1’in altında
çıkmaktadır. Bu oran değerlendirilirken firmanın kısa vadeli borç yapısı da
önem kazanır. Oranın 1’den büyük olması durumunda bile alacak tahsil
kalitesi düşükse bu olumsuz bir durumdur. Stok devir hızı yüksek bir
firmada ise oranın 1’den az olması sorun yaratmaz. Bu nedenlerle bu oranla
birlikte stok devir hızı ve alacak tahsilat süresi de değerlendirilmelidir
(Yaslıdağ, 2016).

𝐿𝑖𝑘𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟 + 𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙 𝐾𝚤𝑦𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 + 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟 + 𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐
=
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

3.3. Nakit Oran: Likiditeyi daha dar anlamda ölçen bir orandır. Nakit
oranı bize piyasalarda veya ekonomik koşullardaki herhangi bir zorluk
esnasında şirketlerin en likit varlıkları ile kısa vadeli borçlarının ilk etapta
ne kadarlık kısmını geri ödeyebileceğini göstermektedir. Batılı finans
kurumlarında, bu oranın 0,2 olması yeterli olarak genel kabul görüldüğü
halde, yüksek enflasyonlu ve kıt fon kaynaklarına sahip ülkelerde endüstri
ve sektörlerin değişik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda nakit
oranı için yeterli görülen miktar için değişiklikler söz konusudur.
Ülkemizde işletmeler kısa vadeli kaynaklarla fonlama yapmak zorunda
kaldıklarından özellikle üretim tesislerinde bu oran 0,2’nin altında
kalabilmektedir (Toroslu, 2020).
𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑂𝑟𝑎𝑛 =

𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟 + 𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙 𝐾𝚤𝑦𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟

3.4. Net İşletme Sermayesi-Aktifler Oranı: Bu oran bize şirketlerin
faaliyetlerine devam etmek için gereksinim duydukları net işletme sermaye
tutarının aktiflerin içindeki yüzdesel dilimini verir. Net işletme
sermayesinin aktifler içindeki oranının şirket ihtiyaçları için optimal
düzeyde olup olmadığını ölçmek için, sektör içerisindeki diğer şirketlerin
oranları ile karşılaştırılabilir veya orandaki değişim miktarı şirketin diğer
verilerindeki değişimler (karlılık, net satışlar, likidite oranlarındaki
değişim miktarları...) ile karşılaştırılabilir (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
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𝑁𝑒𝑡 İş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒𝑠𝑖
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 − 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
=
𝑥100
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝐾𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
3.5. Likit-Aktifler Oranı: Şirketlerin, likit aktiflerinin toplam aktifler
içerisindeki payını gösteren bu oran ile şirketin aktiflerinin ne derece likit
olduğu anlaşılabilir. Bu oranın yüksek oluşu, şirketin beklenmedik
durumlardaki manevra yeteneğini arttırır (Aksoy, 2007).
𝐿𝑖𝑘𝑖𝑡 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟/𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =

𝐿𝑖𝑘𝑖𝑡 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
𝑥100
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟

3.6. Borç-Aktifler Oranı: Şirketlerin hem toplam varlıklarının ne
kadarlık kısmının yabancı kaynaklardan fonlandığı, hem de kaynakların
niteliklerine göre dağılımı hakkında fikir veren Borç-Aktifler oranı, şirket
için bir risk göstergesi olarak da kullanılabilir. Bu oranın yüksek çıkması
işletmeyi kredi verenler açısından riskli pozisyona düşürmektedir. Fakat
yabancı kaynak kullanımı belli bir optimaliteye kadar öz sermaye
karlılığını artıran bir durumdur. Bu optimalite noktası ortalama kaynak
maliyetinin minimum olduğu noktadır. Finansal kaldıraç oranının
%50’den küçük olması gereği batılı finans kuruluşlarınca genel bir kriter
olarak benimsenmiş iken, ülkemiz gibi sermaye arzının düşük olduğu
ülkelerde ilgili oranın %60’tan yüksek olması normal karşılanmaktadır
(Yaslıdağ, 2016).
𝐵𝑜𝑟ç
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟 + 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝑥100
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
3.7. Borç-Özsermaye Oranı: Firmanın aktiflerini fonlamada
özkaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullanıldığını gösteren
Borç-Öz Sermaye oranının düşük çıkması tercih edilmektedir. Bununla
birlikte, oranı oluşturan etmenlerin iyi bir şekilde incelenmesi
gerekmektedir. Şirketlerin sermaye yapıları hakkında iyi bir gösterge olan
Borç-Öz Sermaye oranının, zaman içerisinde göstereceği gelişmeler
şirketlerin sermaye yapılarındaki tercihleri hakkında gözlem yapma
olanağını vermektedir. Oranın %100’ü aşmaması gerektiği batılı finans
kurumları tarafından genel bir kural olarak benimsenmişken, ülkemiz gibi
öz sermaye bulmakta zorluk çekilen ülkelerde bu oranın %150 - %200
arası olması kabul edilebilir (Toroslu, 2020).
𝐵𝑜𝑟ç
𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝐴𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟 + 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
=
𝑥100
Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
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3.8. Özsermaye Çarpanı: Aktiflerin öz sermayenin kaç katı olduğunu,
başka bir deyişle öz sermayenin aktifler içerisindeki ağırlığını
göstermektedir. Öz sermaye çarpanının %200’den küçük olması gereği
batılı finans kuruluşlarında genel bir kural olarak kabul edilmiş olmasına
rağmen sermaye arzının düşük olduğu ülkemizde ilgili oran %250
civarındadır. Öz sermaye çarpanının düşük olması yani işletmenin iktisadi
varlıklarının göreceli olarak daha fazla öz sermaye ile fonlanması
kreditörler için düşük risk anlamına gelir. Fakat satışlarda kâr marjı yüksek
olan şirketler optimal yabancı kaynak kullanımıyla öz sermaye karlılığını
artırabilirler (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 Ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛𝚤 =

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒

3.9. Kısa Vadeli Borç-Aktifler Oranı: Şirketlerin hem toplam
varlıklarının ne kadarlık kısmının kısa vadeli borçlar ile fonlandığını, hem
de toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli borçlardan ne kadar
kullanıldığını göstermekte olan Kısa Vadeli Borçlar-Aktifler Oranı,
şirketler için bir risk göstergesi olarak da kullanılabilinir. Oranın yüksek
oluşu riskin artığının bir göstergesi olabileceği gibi, ortaklara daha düşük
sermaye ile sermaye başına daha fazla kâr payı alma olanağını (kaldıraç
etkisi) sağlamaktadır. Bu oran Toplam Borçlar-Aktifler oranı ile
kullanılabilir. Toplam Borçlar-Aktifler oranı yüksek çıktığında kısa vadeli
borç oranının düşük olması mali yapının nispeten daha az sorunlu
olduğunu gösterir. Kısa Vadeli Borçlar-Aktifler Oranının %33’den küçük
olması gereği batılı finans kuruluşlarınca genel bir kriter olarak
benimsenmiş iken, uzun vadeli kaynak temininde güçlük çeken ve
enflasyonist ülkelerde %50 düzeylerinde seyretmektedir (Yaslıdağ, 2016).
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
𝑥100
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
3.10. Kısa Vadeli Borç-Toplam Borç Oranı: Bu oran Borç Yapısı
Oranı olarak da bilinmektedir. Yabancı kaynakların vadelerine göre
dağılımı hakkında fikir vermekte olan borç yapısı oranı, yabancı kaynaklar
içerisindeki kısa vadeli borçların ağırlığı hakkında bilgi verir. Genelde
%75 civarında olması beklenen bu oran zaman zaman uzun vadeli kaynak
bulmanın zorlaştığı ekonomik şartlarda %90 - %100’lere kadar
çıkmaktadır (Toroslu, 2020).
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑣𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
=

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝐴𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
𝑥100
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟 + 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
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3.11. Uzun Vadeli Borç-Aktifler Oranı: Toplam varlıkların ne
kadarlık kısmının uzun vadeli yabancı kaynaklardan fonlandığını
göstermekte olan bu oran, şirketlerin uzun vadeli fon temin edebilme gücü
hakkında da bilgi verebilmektedir. Oranın yüksek olması, şirketlerin
varlıklarını kolayca uzun vadeli kaynaklardan fonlayabildiğini
göstermekle beraber, oranın aşırı yüksek olması özellikle durgunluk
dönemlerinde firmanın borç taksitlerini ödemede zorlanabileceğinin
göstergesidir. Genelde büyük yatırımlara başlamış olan şirketlerde bu oran
yüksektir (Aksoy, 2007).
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
𝑥100
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
3.12. Uzun Vadeli Borç-Devamlı Sermaye Oranı: Uzun Vadeli
Borçlar ile Öz Sermayenin yani şirketlerin uzun vadeli kaynak toplamını
gösteren devamlı sermayenin içerisindeki uzun vadeli borçların ağırlığını
göstermekte olan bu oran, şirketlerin uzun vadeli sermaye yapısı ve
politikaları hakkında bilgi vermektedir. Bu oranın, genel bir kural olarak,
sanayi işletmelerinde %33’ü, kamu hizmeti veren işletmeler de ise %50’yi
aşmaması gerektiği söylenebilir. Ticari işletmeler genellikle uzun vadeli
kaynaklardan daha az yararlandıkları için bu oran özellikle sanayi şirketleri
için kullanılmaktadır (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
=
𝑥100
𝐷𝑒𝑣𝑎𝑚𝑙𝚤 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟 + Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
3.13. Finansal Borç-Aktifler Oranı: Şirketlerin toplam kaynakları
içerisinde finansal borçların ağırlığını göstermekte olan bu oran, şirketler
için risk göstergesi olarak kullanılabilecek oranlardan biridir. Diğer borç
kalemlerine nazaran piyasa koşulları üzerinden faiz maliyeti ile
edinilebilen finansal borçların zaman içerisinde aktifler içerisindeki
ağırlığının artması, şirketlerin hem risklerinin arttığı hem de faiz
giderlerinin artması sonucu karlılıklarının azaldığı anlamına gelmektedir
(Toroslu, 2020).
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟 + 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
=
𝑥100
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
3.14. Faiz Karşılama Oranı: Faiz karşılama oranı, şirketlerin
göstermiş olduğu tüm faaliyetler sonucu elde ettiği kar (faiz ve vergi öncesi
kar) ile finansman giderlerini hangi oranda karşılayabileceğini (faiz
tutarını kaç defa karşıladığını) göstermektedir. Şirketler için birer risk ve
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emniyet göstergesi olarak da kullanılabilmektedir. Batı ülkelerinde bu
oranın 8:1, 7:1 olması yeterli olarak görülmektedir. Ülkemizde son yıllarda
faiz oranlarının yüksekliği ve dalgalı konjonktür seyri bu oranın dalgalı ve
standartlardan düşük oluşmasına neden olmaktadır. Bu oran ne kadar
büyükse, firmanın faiz giderlerini ödeyebilme gücü artar. Oranın
sektör/endüstri ortalamasına göre yüksek olması veya zaman içinde artma
eğiliminde olması, finansal risk derecesini azaltır (Aksoy, 2007).
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐾𝑎𝑟𝚤 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖
𝑥100
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖
3.15. Sermaye-Özsermaye Oranı: Bu oranın yüksek olması esas
itibariyle öz sermayenin ödenmiş sermaye yoluyla sağlandığı, yani,
ortakların sermaye eklemesi ile oluştuğu, karların büyük miktarda
dağıtıldığı veya sermayeye eklendiği (bedelsiz sermaye artırımı), esasen
şirketin yüksek karlar elde etmediği sonucu ortaya çıkar. Diğer yandan bu
oranın düşük çıkması, şirketin oto-finansmana önem verdiği, yani karlarını
fazla dağıtmayarak bünyesinde (yedekler hesabında) tuttuğu sonucunu da
ortaya çıkaracaktır. Burada dikkat etmemiz gereken husus ise, bedelsiz
sermaye artırımı yoluyla öz sermayeyi oluşturan diğer alt kalemlerin
ödenmiş sermaye kalemine transfer edilmiş olabileceğidir. Oran bu
sebepten dolayı yüksek çıkabilir. Bu sebepten dolayı oranı incelerken son
zamanlarda bedelsiz sermaye artırımı yapılıp yapılmadığına dikkat
edilmelidir (Yaslıdağ, 2016).
𝐹𝑎𝑖𝑧 𝐾𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =

𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
𝑥100
Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
3.16. Stok Bağımlılık Oranı: Asit test oranın 1’den küçük çıktığı
durumlarda işletmenin borçlarını ödemede stoklarına olan bağımlılığını
gösterir. Net cari borçların stokların ne kadarlık kısmını fonladığı hakkında
bilgi veren bir orandır. Fonlayamadığı kısmın devamlı sermaye ile
fonlandığı anlamına geldiğinden, oranın küçük olması, stokların ağırlıklı
olarak devamlı sermaye ile fonlandığını gösterir ve bu tercih edilen bir
durumdur. Yüzdesel değerin yükselme eğiliminde olmasından ya likit
aktiflerin azaldığı ya da şirketin daha fazla kısa vadeli borçlanmaya gittiği
anlaşılır (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐵𝑎ğ𝚤𝑚𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟 − 𝐿𝑖𝑘𝑖𝑡 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
=
𝑥100
𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
3.17. Maddi Duran Varlık- Özsermaye Oranı: Maddi Duran
Varlıklar-Öz Sermaye Oranı bize şirketlerin maddi yatırım tutarlarının ne
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kadarlık kısmının öz sermaye yoluyla finanse edilebildiğini
göstermektedir. Şirketlerin yatırımlarının diğer fonlama yöntemlerine göre
daha uzun vadeli ve faiz maliyeti olmayan öz sermaye yoluyla finanse
ediliyor olması tercih edilen bir durumdur. Bu oranın hesaplanmasındaki
amaç, maddi duran varlıkların ne kadarlık kısmının öz sermaye tarafından
karşılandığını görebilmektir. Bu oranın %100’den küçük olması,
şirketlerin maddi duran varlıklarının (maddi yatırımlarının) tamamının öz
sermaye ile finanse edildiğini ve bu varlıkların finansmanı için ek bir
yabancı kaynağa gerek kalmadığını göstermektedir. Aksi takdirde, yani
oranın %100’den büyük olması, maddi duran varlıkların finansmanında
yabancı kaynakların kullanıldığını, sermayenin yetersiz olduğunu ve ek
sermaye finansmanına gerek duyulduğunu gösterir. Bu oran hesaplanırken,
maddi duran varlıkların net değerini kullanmak gerekir. Ancak yüksek
enflasyonun olduğu ülkelerde amortisman indirilmeden bu oranın
hesaplanması gerekmektedir (Toroslu, 2020).
𝑀𝑎𝑑𝑑𝑖 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑥100
Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
3.18. Maddi Duran Varlık- Uzun Vadeli Borç Oranı: Bu oran
şirketlerin maddi duran varlıklarının ne kadarlık kısmının uzun vadeli
borçlar tarafından karşılandığını göstermektedir. Bu oranın %100’den
küçük olması demek, şirketlerin maddi duran varlıklarının (maddi
yatırımlarının) tamamının uzun vadeli borçlar ile finanse edildiğini ve bu
varlıkların finansmanı için kısa vadeli yabancı kaynaklara veya ek bir
sermaye tutarına ihtiyaç olmadığını göstermektedir. Oranın %100’den
büyük olması durumunda, eğer aradaki fark öz sermaye kaynakları
tarafından tam olarak karşılanamaz ise kısa vadeli yabancı kaynakların
kullanıldığını, sermayenin ve uzun vadeli fonların yetersiz olduğunu ve
uzun vadeli kaynaklarla finansmana gerek duyulduğunu gösterir. Sermaye
yoğun şirketlerde oranın %100’ün üzerinde kalması doğal karşılanabilir.
Oranın Maddi Duran Varlıklar-Öz Sermaye oranı ve Maddi Duran
Varlıklar-Devamlı Sermaye Oranı ile birlikte değerlendirilmesi daha doğru
tespitlerin yapılmasını sağlayacaktır. Bu oran hesaplanırken, maddi duran
varlıkların net değerini kullanmak gerekir. Ancak yüksek enflasyonun
olduğu ülkelerde amortisman indirilmeden bu oranın hesaplanması
gerekmektedir (Yaslıdağ, 2016).
𝑀𝑎𝑑𝑑𝑖 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑥100
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
3.19. Duran Varlık-Özsermaye Oranı: Bu oranının hesaplanması
sonucu, şirketlerin duran varlıklarının (sabit varlıklarının) ne kadarlık
kısmının uzun vadeli kaynaklar tarafından finanse edilebildiğini
görebiliriz. Bu oran sayesinde şirketlerin maddi yatırımlarını fonlamada ne
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kadar başarılı olduğunu ölçebiliriz. Duran varlıkların tamamı öz sermaye
tarafından karşılanmayan şirketlerde bu oranın hesaplanması önem
kazanır. Böylece, uzun vadeli varlıkların, en azından hangi oranda uzun
vadeli kaynaklarla karşılanıyor olduğunu görürüz. Bu oranın %100’den
küçük olması, şirketlerin, duran varlıklarının (sabit yatırımlarının)
tamamını uzun vadeli kaynaklarla ile finanse edebildiklerini ve bu
varlıkların finansmanı için vadesi bakımından risk teşkil eden kısa vadeli
borçlara gerek kalmadığını göstermektedir. Oranın %100’den büyük
olması durumunda, duran varlıkların finansmanında kısa vadeli yabancı
kaynakların kullanıldığını, sermayenin yetersiz olduğunu ve ek bir fon
ihtiyacına gerek duyulduğunu düşünebiliriz. Bu oranın incelenmesi
sırasında Maddi Duran Varlıklar-Devamlı Sermaye oranı ile birlikte ele
alınmasının yararları bulunmaktadır. Bu iki oran, devamlı sermayenin
maddi duran varlıklar ile duran varlıkları hangi oranda karşılayabildiğini
kıyaslayabilmemize, finansal duran varlıkların kaynak ihtiyacını nasıl
etkilediğini anlamamıza yardımcı olacaktır (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
=
𝑥100
𝐷𝑒𝑣𝑎𝑚𝑙𝚤 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟 + Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
3.20. Maddi Duran Varlık-Devamlı Sermaye Oranı: Bu oranının
hesaplanması sonucu, şirketlerin maddi duran varlıklarının ne kadarlık
kısmının uzun vadeli kaynaklar tarafından finanse edildiğini görebiliriz.
Bu oran sayesinde şirketlerin maddi yatırımlarını fonlamada ne kadar
başarılı olduğunu ölçebiliriz. Maddi duran varlıkların tamamı öz sermaye
tarafından karşılanmayan şirketlerde bu oranın hesaplanması önem
kazanır. Böylece, uzun vadeli varlıkların, en azından hangi oranda uzun
vadeli kaynaklarla karşılanıyor olduğunu görürüz. Bu oranın %100’den
küçük olması, şirketlerin maddi duran varlıklarının (maddi yatırımlarının)
tamamının uzun vadeli kaynaklarla ve öz sermayeleri ile finanse edildiğini
ve bu varlıkların finansmanı için likidite ve faiz riski teşkil eden kısa vadeli
borçlara gerek kalmadığını göstermektedir. Oranın %100’den büyük
olması durumunda, maddi duran varlıkların finansmanında kısa vadeli
yabancı kaynakların kullanıldığını, devamlı sermayenin yetersiz olduğunu
ve ek bir fon ihtiyacına gerek duyulduğunu anlayabiliriz. Bu oran
hesaplanırken, maddi duran varlıkların net değerini kullanmak gerekir.
Ancak yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde amortisman indirilmeden bu
oranın hesaplanması gerekmektedir (Aksoy, 2007).
𝑀𝑎𝑑𝑑𝑖 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐷𝑒𝑣𝑎𝑚𝑙𝚤 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
𝑀𝑎𝑑𝑑𝑖 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
=
𝑥100
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟 + Ö𝑍𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
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3.21. Duran Varlık-Özsermaye Oranı: Bu oranın hesaplanmasındaki
amaç, duran varlıkların ne kadarlık kısmının öz sermaye tarafından
karşılandığını öğrenebilmektir. Şirketlerin yatırımlarının diğer fonlama
yöntemlerine nazaran daha uzun vadeli ve faiz maliyeti olmayan öz
sermaye yoluyla finanse edilebiliyor olması tercih edilen bir durumdur. Bu
oranın %100’den küçük olması, şirketlerin, duran varlıklarının (uzun
vadeli toplam yatırımlarının) tamamını öz sermaye ile finanse ettiklerini
ve bu varlıkların finansmanı için ek bir yabancı kaynağa gerek kalmadığını
göstermektedir. Oranın %100’den büyük olması, duran varlıkların
finansmanında yabancı kaynakların kullanıldığını, Sermayenin yetersiz
olduğunu ve ek bir sermaye finansmanına gerek duyulduğunu gösterir
(Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑥100
Ö𝑍𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
3.22. Duran Varlık-Uzun Vadeli Borç Oranı: Duran Varlıklar-Uzun
Vadeli Borçlar oranı şirketlere uzun vadeli fon tedarik etmiş olan
kreditörlerin sağlamış oldukları fonların karşılığında şirketlerin ne kadarlık
sabit duran varlıklara (yatırımlara) sahip olduğunu göstermektedir. Bu oran
şirkete kredi verenler tarafından bir emniyet payı olarak kullanılmaktadır.
Bu oranın %100’den küçük olması, şirketlerin duran varlıklarının (sabit
yatırımlarının) tamamının uzun vadeli borçlar ile finanse edilebildiğini ve
bu varlıkların finansmanı için kısa vadeli yabancı kaynaklara veya ek bir
sermaye tutarına ihtiyaç olmadığını göstermektedir. Aksi takdirde, yani
oranın %100’den büyük olması durumunda, eğer aradaki fark öz sermaye
kaynakları tarafından tam olarak karşılanamaz ise kısa vadeli yabancı
kaynakların kullanıldığını, sermayenin ve uzun vadeli fonların yetersiz
olduğunu anlayabiliriz. Bu daha fazla uzun vadeli kaynağa ihtiyaç
duyulduğunun belirtisidir (Toroslu, 2020).
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑥100
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
3.23. Alacak Devri Hızı: Alacak devir hızı, şirketlerin ticari
alacaklarını tahsil etme kabiliyetini ölçen ve şirketlerin bir yıl süresince
alacaklarını satışları ile kaç defa devir ettiklerini gösteren bir orandır. Bir
şirket alacaklarını hızlı bir şekilde (devir hızının yüksek olması durumu)
tahsil edebiliyorsa, likiditesi yüksek kabul edilebilir ve şirket bu sayede
hem nakit sıkıntısı içine girmez, hem de alacaklarının değeri fazla
erimeden bunları daha iktisadi alanlarda kullanabilir. Şirketin alacakları
mevsimlik dalgalanmalar, enflasyon vb. sebeplerden dolayı farklılıklar
gösterebilirler. Özellikle dönem boyunca sürekli artan ticari alacak
kalemleri varsa ve bahsi geçen etkenleri giderebilmek için payda kısmında
ticari alacakların ortalamalarının kullanılması daha anlamlı olacaktır.
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Örneğin dönem sonu yıl sonu bilançolarında genelde ticari faaliyet
düzeyinin en düşük düzeye indiği ve alacakların kapatıldığı bir dönem
olduğu için oran, olması gerekenden yüksek çıkabilir. Dikkat edilmesi
gereken bir diğer husus ise pay kısmına tüm satışların değil, ticari
alacakların oluşmasına sebep veren kredili satışların konulmasıdır. Fakat
kredili satışlar hakkında bilançoda bilgi bulunmadığından tüm satışların
dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca firmanın tahsilat politikası da
dikkate alınmalıdır. Alacakların faktöring yöntemi ile tahsili oranın
incelenmesinde yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Alacak devir hızının
düşük olması işletmenin rekabet gücünün az olduğunun, alacak
tahsilatında güçlük çekildiğinin, belirlenmiş etkin bir tahsilat politikasının
olmadığının, kredili vadeli satış yapılan müşterilerde seçici
davranılmadığının göstergesi olmaktadır. Oranın yüksek olması şirketin
alacak tahsilatının etkin olduğunu ortaya koyar ve bu durumda şirketin cari
ve likidite oranları düşük olsa bile, borçları geri ödemede daha rahat
olmasına neden olur (Yaslıdağ, 2016).
𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑆𝑜𝑛𝑢 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟 + 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐵𝑎ş𝚤 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
=
2
3.24. Alacak Tahsil Süresi: Alacakların ortalama tahsil süresi, alacak
devir hızının gün bazına çevrilmiş halidir ve bize alacak devir hızıyla aynı
sonuçları vermektedir. Fakat sonuçları gün olarak verdiğinden şirketlerin
alacaklarını ortalama kaç günde tahsil edebildiğini göstermektedir. Bir
şirket alacaklarını ne kadar çabuk tahsil edebiliyorsa, likiditesi o kadar
yüksek kabul edilebilir ve şirket bu sayede nakit sıkıntısı içine girmez,
böylece alacaklarını değeri fazla erimeden daha iktisadi alanlarda
kullanabilir. Alacakların ortalama tahsil süresini incelerken geçmiş dönem
ortalama tahsil süresiyle karşılaştırılarak daha sağlıklı sonuçlara varılabilir.
Sürenin uzun oluşu alacakların bir kısmının şüpheli hale geldiğinin ya da
satışlarda zorlanılmaya başlandığının ipuçlarını verir. Alacakların
ortalama tahsil süresinin düşük olması ise şirketin alacak tahsilatının etkin
olduğunu ortaya koyar ve bu durumda şirketin cari ve likidite oranları
düşük olsa bile, borçları geri ödemede şirketlerin daha rahat olduğunu
gösterir (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
365
𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤
3.25. Stok Devir Hızı: Varlıkların kullanımındaki verimliliği ölçen bir
diğer oran; stokların bir yıl içerisinde kaç defa devrettiğini gösteren stok
𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑘 𝑇𝑎ℎ𝑠𝑖𝑙 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
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devir hızıdır. Stok devir hızı analizinde amaç stok olarak tutulan varlıkların
firma tarafından ne kadar hızla üretim içinde tüketildiği ve satışa hazır hale
getirildiği görebilmektir. Bu şekilde stokların belli bir dönem içinde kaç
kere yenilendiği ortaya çıkar. Şirketlerin stok devir hızlarının yüksek
olması, stokların daha optimal düzeyde tutulduğunu ve kullanıldığını
gösterir. Böyle bir durumda şirketler daha az işletme sermayesi ile daha
fazla kar elde etme olanağına sahiptirler; fakat şirketlerin stok devir
hızlarının yüksek olması, yetersiz stoklarla çalışmasından ileri geliyor
olabilir. Bu durumda şirketler tam kapasitede çalışamıyorlar ve bazı satış
fırsatlarını kaçırıyorlar demektir. Bu da şirketlerin istenen düzeyde kar elde
etmesini engelleyen bir etmendir. Aynı şekilde, şirketlerin stok devir
hızlarının yavaşlama eğiliminde olması, satış faaliyetlerinde bazı sorunlar
ile karşılaşıyor anlamına da gelebilir. Stok Devir Hızı incelenirken
firmanın hangi sektörde yer aldığı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca firmanın
yönetim yapısının, işletmenin çalışma sistemini ne kadar etkin ve çağdaş
yapılandırdığının da stok devir hızının optimalliğinin de büyük önemi
vardır. Stok devir hızları için genel kabul gören belli bir oran, endüstri ve
sektörler arasındaki teknik farklılıklarından dolayı saptanamaz; fakat
bulunan oran geçmiş dönemler ile karşılaştırılarak anlamlı sonuçlar ortaya
konabilir (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝑆𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐵𝑎ş𝚤 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟 + 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑆𝑜𝑛𝑢 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟 =
2
3.26. Stok Tüketim Süresi: Stokların ortalama tüketilme süresi, stok
devir hızının gün bazına çevrilmiş halidir ve bize stok devir hızıyla aynı
sonuçları vermektedir. Fakat sonuçları gün olarak verdiğinden şirketlerin
stoklarını ortalama kaç günde elden çıkarttıklarını göstermektedir. Stok
analizinde, stoklardaki değişmeler ve gün bazındaki stokların ortalama
tüketilme süresinin incelenmesiyle, şirket yönetiminin varlıkları ve burada
özellikle stokları hangi oranda verimli kullandığını anlaşılabilir. Stokların
da bir finansman maliyeti olduğu için, dönem sonunda oluşacak fazla stok
için ek işletme sermayesinin stoklara bağlanması, şirketlerin likidite
yapısını olumsuz etkileyecektir. Bu durumu gün bazındaki stokların
ortalama tüketilme süresinin uzunluğundan anlayabiliriz (Aksoy, 2007).
𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =

365
𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤
3.27. Etkinlik Süresi: Etkinlik süresi, şirketlerin alacaklarının ortalama
tahsil süresi ile stokların ortalama tüketilme süresinin toplamından oluşan
ve bu iki ayrı süreyi değişik bir bakış açısıyla değerlendirmemize yarayan
bir göstergedir. Etkinlik süresi ile şirketlerin kasasından çıkan nakidin ne
𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝐸𝑙𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =
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kadar bir süre zarfında geri döndüğünü ölçebiliriz. Gerçekte bu oran sınai
işletmelerinde bir malın hammadde olarak alımından paraya dönüşmesine
kadar geçen süreyi göstermektedir. Oran üretim, satış, dağıtım ve tahsilat
sürelerinin bileşimidir. Genelde bu iki süre aksi yönde gelişme
göstermekle birlikte toplamının yani etkinlik süresinin küçük olması (çıkan
nakidin çabuk geri dönmesi için) tercih edilir. İşletmelerde alacak devir
hızı ile stok devir hızının birlikte artması kaynak kullanımı açısından
olumlu bir gelişmedir. Fakat şirketler genelde bu iki sureyi aynı anda
kısaltamamaktadırlar. Bunun başlıca sebebi ise satışlarını artırmak isteyen
bir şirket kredili satışlarında vadeyi uzatacak, kampanya başlatacak ya da
peşinat oranını düşürecektir. Böylece satışlar artacak stokların tüketilme
süresi azalsa da; alacak tahsil süresi artacaktır. Bunun tersi de geçerlidir.
Özellikle gelecek belirsizliğinin artığı dönemlerde şirket tahsil süresini
kısaltmaya çalışabilir. Bunu da kredili satışlarını azaltarak yapmaya
çalışacaktır. Bu da satışların azalması, dolayısıyla stokların artmasına
neden olacaktır. Sonuç olarak şirket bu iki orandan birini kısmaya
çalıştığında, muhtemelen diğeri artacağından, etkinlik süresini kısaltmak
oldukça zordur (Yaslıdağ, 2016).
𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 = 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑠𝑖𝑙 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖
+ 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑙𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖

𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖
365𝑥𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
365 ∗ 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
+
𝑆𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖
=

3.28. Ticari Borç Devir Hızı: Ticari borçlar devir hızı bize şirketlerin
bir yılda hangi sıklıkla ticari borç ödemesi yaptığını göstermektedir. Bu
oran daha çok şirkete kredi verenler ve kredili satış yapanlar için önem
taşımaktadır. Bir şirket ticari borçlarını vadelere yaygın bir şekilde (devir
hızının düşük olması durumu) ödeyebiliyorsa, şirket ani olarak likidite
sıkıntısı içine girmez. Şirketin ticari borçları mevsimlik dalgalanmalar,
enflasyon vb. sebeplerden dolayı farklılıklar gösterebilir. Bu etkenleri
giderebilmek için payda kısmına ticari borçların ortalamalarının alınması
daha anlamlı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise pay
kısmına tüm satışların değil, ticari borçların oluşmasına sebep veren kredili
satışların konulmasıdır, fakat kredili satışlar hakkında bilançoda bilgi
bulunmadığından, satılan malın maliyetinin dikkate alınması
gerekmektedir. Oranın değerlendirmesini yaparken geçmiş dönemleriyle
karşılaştırma yapmak gerekmektedir. Oranın düşük olması şirketin ticari
borçlarını geri ödemede rahat olduğunu ortaya koyar ve bu durumda
şirketin cari ve likidite oranları düşük olsa bile, ticari borçlarını geri
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ödemede rahat olduğunu gösterir. Oranın zamanla yükselme eğiliminde
olması ise, şirketin faaliyetlerini (aynı hacimde olmak koşuluyla)
yürütürken gitgide daha fazla işletme sermayesine gereksinim duyacağını
gösterir (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =

𝑆𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑙𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç

3.29. Ticari Borç Geri Ödeme Süresi: Bu oran bir yıl içinde kaç kez
ödendiği belirlenen ticari borçların ödeme süresinin ortalama olarak kaç
güne karşılık geldiğini veya kaç günde bir olduğunu saptamaya yarar.
Belirlenen süre daha çok şirkete kredi verenler ve kredili satış yapanlar için
önem arz etmektedir. Sürenin uzun olması şirketin ticari borçlarını geri
ödemede rahat olduğunu ortaya koyar ve bu durumda şirketin cari ve
likidite oranları düşük olsa bile, ticari borçlarını geri ödemede şirketin daha
rahat olduğunu gösterir. Sürenin zamanla kısalma eğiliminde olması ise,
şirketin faaliyetlerini (aynı hacimde olmak koşuluyla) yürütürken gitgide
daha fazla işletme sermayesine gereksinim duyacağını anlamamızı sağlar
(Aksoy, 2007).
𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç 𝐺𝑒𝑟𝑖 Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 =

365
𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤

3.30. Nakit Çevirim Süresi: Nakit çevirme süresi, etkinlik süresinden
ticari borçları ödeme süresinin düşülmesi suretiyle bulunur. Bize
şirketlerin kasasından çıkan nakidin net olarak ne kadarlık süre zarfında
geri döndüğünü ölçme imkânı sağlar. Bu süre şirketin likidite durumu
hakkında da bilgi vermektedir (Toroslu, 2020).
𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 Ç𝑒𝑣𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖
= 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 − 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑜𝑟ç 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖
3.31. Dönen Varlık Devir Hızı: Dönen varlıklar devir hızı, şirketlerin
faaliyetlerini yürütebilmeleri için gereken minimum dönen varlıkları
(işletme sermayesi) ile hangi ölçüde satış hacmi başarısı gösterdiklerini
ölçen bir orandır. Dönen varlıklar, şirketlerin satışlarının artmasıyla
beraber artış eğilimine girer. Bunun başlıca sebepleri ise ticari alacakların
satışların artması ile beraber artmasıdır. Dönen varlıklar devir hızını
yorumlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise yüksek veya
düşük çıkmasının farklı nedenleri olabileceğidir. Oranın yüksek çıkması
etkin bir işletme sermayesi yönetimi sonucu olabileceği gibi yetersiz
işletme sermayesi sonucu da olabilir. Analiz esnasında likiditeyi gösteren
oranların da kullanılması bu konuda yardımcı olacaktır. Satışlar artarken,
dönen varlıklar daha hızlı artıyorsa bu oran küçülecektir ve dönen
varlıklardaki bu fazla artış, ek finansman gereğine neden olacaktır. Bu ek
finansmanın maliyeti ise şirketin kâr marjını düşürecektir. Bu orandaki
215

düşüşün bir başka nedeni stok yetersizliği de olabilir. Örneğin, stok devir
hızının yavaşlaması, dönen varlıkların da yavaşlamasına neden olabilir.
Onun için dönemler arası orandaki değişimlerin nedenleri araştırılmalı ve
ona göre bir sonuca varılmalıdır (Yaslıdağ, 2016).
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟
3.32. Aktif Toplamı Devir Hızı: Aktif devir hızı, şirketlerin sahip
oldukları varlıklar (toplam aktifler) ile yarattıkları satış hacmi başarısını
ölçen bir orandır. Bu oran bize varlıklara aşırı yatırım yapılıp
yapılmadığını yani şirketlerin aktif büyüklüklerinin gereksiz yere
büyütülüp büyütülmediğini gösterir. Bu oran bir işletmede teknoloji
kullanımının veya varlık kullanımının bir ölçüsü olabilir. Aktif toplamı
içerisinde duran varlıklar önemli bir yer tutuyorsa, aktif devir hızı düşük
çıkacaktır. Bu durum daha çok sermaye yoğun sanayi şirketlerinde
karşımıza çıkacaktır. Buna karşılık sabit yatırımların daha az olduğu
işletmelerde (örneğin ticaret veya finans şirketlerinde) bu oranın yüksek
çıkması doğaldır. Varlık devir hızı işletmenin karlılığını tespitte önemli bir
göstergedir. Diğer koşulların aynı kalması kaydıyla bu devir hızının
yüksek olduğu firmaların karlılık oranları da yüksektir. Aktif devir hızı
düşme eğiliminde olan şirketlerde bu durum atıl kapasite yüzünden
meydana geliyor olabilir (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑆𝑜𝑛𝑢 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤 + 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐵𝑎ş𝚤 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
=
2
3.33. Özsermaye Devir Hızı: Öz Sermaye devir hızı, şirket
yönetiminin öz sermayeyi ne kadar etkin kullandığının bir göstergesidir.
Öz sermaye devir hızını incelerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar
bulunmaktadır: Örneğin, oranın yüksek olmasının sebebi özsermayenin
etkin bir şekilde kullanımı yüzünden olabileceği gibi, öz sermayenin
yetersiz (fazla yabancı kaynak kullanımı) oluşundan da olabilir. Kesin bir
yargıya varabilmek için firmanın mali yapısı ile ilgili oranlarla birlikte
değerlendirme yapmak gerekir. Öz sermaye devir hızının düşüklüğünün
firmanın öz sermaye karlılığını da etkileyeceği göz ardı edilmemelidir. Öz
sermaye devir hızının düşüklüğü, atıl öz sermayenin varoluşundan dolayı
ise, yöneticilerin öz sermayeyi azaltıcı (örneğin temettü dağıtarak)
önlemler alması veya satılan ürün çeşitlerini artırıcı (satış hacmini artırıcı)
önlemler alması tavsiye edilir. Öz sermaye devir hızının yüksekliğinin
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nedeni yetersiz öz sermaye ise likidite oranını yüksek tutucu politikalar
tercih edilmelidir. Bu durumda alınabilecek diğer önlemler ise, öz
sermayeyi arttırmak, satış hacmini azaltmak, mümkün olduğu kadar az
stok tutmak, alacak tahsilinde etkin politikalar izlemektir. Ayrıca nakit
çevirme oranının yüksek olması, düşük öz sermaye devir oranının
sebebiyet verebileceği sakıncalı durumları ortadan kaldırabilir (Toroslu,
2020).
Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑆𝑜𝑛𝑢 Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 + 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐵𝑎ş𝚤 Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
=
2
3.34. Brüt Kar Marjı: Brüt kâr marjı, şirketlerin diğer gelir ve
giderlerin dikkate alınmadığı, sadece satışlarının ne kadarlık bir kar marjı
ile gerçekleştiğini gösteren bir orandır. Brüt kâr marjının aynı iş kolundaki
şirketlerle ve şirketin geçmiş dönemleriyle karşılaştırılması anlamlı
sonuçlar verecektir. Bu şekilde şirketlerin dönemler itibariyle veya aynı
dönemlerde benzer şirketler karşısında ne kadarlık bir kâr marjı ile satış
yaptığını, yani rekabet gücünü ve rekabet gücünün dönemler itibariyle
gelişimini görebiliriz. Brüt kâr marjını satılan ürünün fiyatı ve maliyeti
belirlediğinden, bu etmenlerdeki değişikliklerin iyi bir şekilde takip
edilmesi gerekir. Dikkat edilirse, brüt kâr marjı adet bazındaki satış
miktarından bağımsız bir oran olduğundan, şirketlerin karları hakkında bir
bilgi vermekten çok rekabet gücünün seyri ve diğer firmalarla kıyas
yapabilme imkânı tanımaktadır (Yaslıdağ, 2016).
𝐵𝑟ü𝑡 𝐾𝑎𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑗𝚤 =

𝐵𝑟ü𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑎𝑟𝚤
𝑥100
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

3.35. Esas Faaliyet Kar Marjı: Esas faaliyet karlılığı, şirketlerin satış
faaliyetlerinin (satış politikalarının) nihai sonuçları hakkında bir bilgi
vermektedir ve aynı iş kolundaki şirketlerle ve şirketin geçmiş
dönemleriyle karşılaştırılması anlamlı sonuçlar verecektir. Bu şekilde
satışlarını ne kadarlık bir kâr marjı ile gerçekleştirdiğini, yani rekabet
gücünü ve rekabet gücünün dönemler itibariyle gelişimini
gözlemleyebiliriz. Esas faaliyet karlılığını satılan ürünün fiyatı, maliyeti ve
satışla ilgili diğer giderler belirlediğinden, bu etmenlerdeki değişikliklerin
iyi bir şekilde takip edilmesi gerekir. Dikkat edilirse, esas faaliyet karlılığı
da adet bazındaki satış miktarından bağımsız bir oran olduğundan,
şirketlerin kar değerleri hakkında bir bilgi vermekten çok rekabet gücünün
seyrini ortaya koymakta ve kıyas yapabilme imkânı tanımaktadır. Bu
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karlılığın büyük sermayeye sahip sanayi şirketlerinde yüksek olması
istenir. Küçük sermayelerle çalışan işletmelerde ise düşük bir faaliyet
karlılığı bile tatmin edici olabilir (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
𝐸𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =

𝐸𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝚤
𝑥100
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

3.36. Faaliyet Kar Marjı: Faaliyet karlılığı, faaliyet karının satışlara
oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Faaliyet karlılığı şirketlerin hem satış
hem de yatırım ve finansman politikaları hakkında bilgi verdiğinden ayrı
bir önemi bulunmaktadır. Şirketlerin dönemler itibariyle veya aynı
dönemlerde benzer şirketler karşısında faaliyetlerini ne kadarlık bir kâr
marjı ile gerçekleştirdiği, yani rekabet gücü ve rekabet gücünün dönemler
itibariyle gelişimi ve bunun yanında yöneticilerin başarısı hakkında da
bilgi edinebiliriz. Faaliyet karlılığını şirketlerin satış, yatırım ve finansman
politikaları gibi etmenler belirlediğinden, bu etmenlerdeki değişikliklerin
iyi bir şekilde takip edilmesi gerekir. Ayrıca bu karlılığın büyük sermayeye
sahip sanayi şirketlerinde yüksek olması istenir. Küçük sermayelerle
çalışan işletmelerde ise düşük bir faaliyet karlılığı bile tatmin edici olabilir
(Karan, 2021).
𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =

𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝚤
𝑥100
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

3.37. Net Kar Marjı: Net dönem karı, şirketlerin tüm faaliyetlerinin
neticelerini yansıtan bir değerdir. Net dönem karını satışlara
oranladığımızda net kâr marjını (oranını) buluruz. Net kâr marjı,
hesaplamada şirketlerin diğer gelir ve giderleri dikkate alındığından,
şirketlerin tüm faaliyet, yatırım ve finansman politikaları hakkında yargıya
varmamızı sağlayan bir orandır. Net kar marjının aynı iş kolundaki
şirketlerle ve şirketin geçmiş dönemleriyle karşılaştırılması anlamlı
sonuçlar verecektir. Bu şekilde karşılaştırma yaparak faaliyet sonuçları ve
şirketlerin gelişimi hakkında bilgi edinebiliriz. Ödenecek temettü tutarları
net dönem karı üzerinden hesaplandığı ve dağıtıldığı için, yatırımcılar
açısından net kâr marjındaki gelişmelerin ayrı bir önemi vardır (Karan,
2021).
𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑗𝚤 =

𝑁𝑒𝑡 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐾𝑎𝑟𝚤
𝑥100
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

3.38. Özsermaye Karlılığı: Öz Sermaye, şirketlerin başlıca
kaynaklarından biri olup, şirketlerin ortaklarının şirketlerden hak ettikleri
kısmı oluşturmaktadır. Öz sermayeyi oluşturan kaynak kalemleri,
ortakların koymuş oldukları sermaye ile hak ettikleri fakat şirkette
bırakmış oldukları cari ve geçmiş dönemden dağıtılmamış karlardan
oluşmaktadır. Öz Sermaye karlılığı ise, ortakların şirkete kaynak olarak
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bırakmış oldukları fonların bir birimine düşen karlılığı ölçen orandır.
İşletmenin yönetimindeki başarı derecesi karlılık durumunun analizinde
önemli bir göstergedir. Şirketlerin kullanımına bırakılmış olan bu fonları
getirisinin ölçülmesi bakımından önem arz etmektedir. Ödenmiş
sermayenin dikkate alındığı hisse başına kar rakamından önemli farkı ise
ortakların şirkete sağladıkları tüm fonların (öz sermaye) dikkate
alınmasıdır. Yönetimin başarısını ölçmek için kullanılan bu oranı şirkete
ortak olan yatırımcılar, katılımlarının getirisini görmek için de kullanırlar.
Bu durumda mali rantabilite oranı olarak da anılan oranın yeterli olup
olmadığının saptanması için öz kaynaklarının alternatif kullanım
olanaklarının da bilinmesi gerekir (Korkmaz ve Ceylan, 2007).
Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟
𝑥100
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝑆𝑜𝑛𝑢 Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 + 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐵𝑎ş𝚤 Ö𝑧𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
=
2
3.39. Aktif Karlılığı: Aktif karlılığı, şirketlerin ulaşmış oldukları
büyüklük ile sağladıkları verimin ölçülmesinde kullanılır. Aktif karlılık
şirketlerin edinmiş oldukları tüm varlıkların (yapılan maddi ve finansal
yatırımlar dahil olmak üzere) hangi oranda etkin kullanıldığını
göstermektedir. Esasında, aktif karlılık, net kar marjı ile aktif devir hızının
bir birleşimidir (Yaslıdağ, 2016).
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 = 𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑗𝚤𝑥𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟
𝑥
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤

Yukarıdaki formülden de anlaşılacağı üzere, aktif karlılık, şirketlerin
satışlarının karlılık anlamında başarısı ile büyüklükleri nispetindeki satış
miktarlarında göstermiş oldukları başarının bir bileşimidir. Net kar faizler
indirildikten sonra kalan tutarı ifade ettiği için bir firmanın finansman
şekline göre bu oran önemli değişiklikler göstermektedir. Fazla yabancı
kaynak kullandığı için ağır faiz yükü altında olan bir firmanın, ağırlıklı
olarak kendini özkaynakları ile finanse eden bir firmaya kıyasla Net KarAktif Toplamı oranının daha düşük olması olağandır (Karan, 2021).
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟
𝑥100
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟
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4. Değerlendirme
Günümüz piyasalarında hızlı hareket etmek ve elde edilecek kazanç
doğru orantılıdır. Bu nedenle çoğunlukla, temel analizin ilk iki basamağı
yatırımcılar tarafından atlanır. Doğrudan oran analizine geçilir. Bu noktada
ise en faydalı ve en kısa yol olabilecek oranlar önem kazanır. Önceki
bölümlerde ayrıntılı şekilde açıklanan oranların içinde bazıları en kısa yol
olabilecek oranlar olarak görülebilir.
Öncelikle asit-test oran yatırımcı için önemlidir. Hızlı oran olarak da
bilinen asit-test oranı işletme likiditesinin hızlı bir göstergesini veren en
sık kullanılan finansal oran türlerinden biridir. Dikkate alınması gereken
bir diğer finansal oran, borç / öz sermayedir. Bu, bir işletmenin bir metrik
olarak öz sermayeyi kullanarak makul bir şekilde geri ödeyebileceğinden
daha fazla borç alıp almadığına bakar. Başka bir deyişle, bu oran,
işletmenin faaliyetlerinin borçla finanse edilme derecesini ölçer.
Yükümlülüklerle ilgili üçüncü bir oran, cari oran olarak da bilinen işletme
sermayesi oranıdır. Hızlı oran gibi, bu da bir şirketin mevcut borçlarını ne
kadar iyi ödeyebileceğini gösterir. Ancak, yalnızca likit varlıklar yerine
tüm dönen varlıkları dikkate alır.
Kazanç potansiyeli için en önemli göstergelerden biri ise fiyat/kazanç
(F/K) oranıdır. Bu, bir şirketin hisse fiyatını hisse başına kazancına böler.
Başka bir deyişle, bir yatırımcının kazanılan her bir Türk Lirası için
ödeyeceği tutarı ölçer. Bu, bir hisse senedinin gerçek değerinin altında
veya aşırı değerli olup olmadığı konusunda hızlı bir fikir verir. Hisse
fiyatları sektöre ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiğinden, neyin
“iyi” bir F/K oluşturduğuna dair evrensel bir kural yoktur. Ancak,
karşılaştırma için şirketin F/K'sını benzer hisse senedi fiyatlarıyla
karşılaştırabilirsiniz. Aynı doğrultuda, hisse başına kazanç oranı,
gelecekteki kazançları değerlendirirken kullanılacak bir başka hızlı
orandır. Hisse başına kazanç, bir şirketin hisse senetlerinin her biri için
alacağınız net geliri ölçer. Hisse başına kazanç oranını hesaplamak için,
net geliri mali yıl boyunca ödenmemiş adi hisselerin sayısına bölmeniz
gerekir. Şirket yıl boyunca zararda işlem gördüyse, bu potansiyel olarak
negatif bir sayı olabilir.
İster kendi paranızla yatırım yapıyor olun, ister hissedarları mutlu
etmekle ilgileniyor olun, öz sermaye karlılığı oranını bilmeniz gerekir. Bu,
bir şirketin net kazancına eksi temettülere bakarak ve bu rakamı
özkaynaklara bölerek kârı hesaplamak için en önemli finansal oranlardan
biridir. Sonuç size bir şirketin genel karlılığı hakkında bilgi verir ve ayrıca
net değer getirisi olarak da ifade edilebilir. Karlılıkla ilgili bilinmesi
gereken bir diğer oran net kâr marjıdır. Bu, bir şirketin toplam maliyetlerini
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ne kadar verimli yönettiğini veya geliri ne kadar iyi kâra çevirdiğini
gösterir.
Sayılanların dışında kullanıcıların ihtiyacına uygun şekilde
hesaplanabilecek farklı oranlar da mevcuttur. Ancak amaç finansal kısa
yollara başvurmak ise söz konusu oranlar işe yarar görünmektedir. Şunu
belirtmeden geçmemek gerekir: Hisse senedi yatırımlarında kullanılan
finansal analiz tekniklerinin her biri farklı bir amaca hizmet etmekte ve
farklı sorulara cevap vermektedir. Bu nedenle hisse senedi yatırımı yapma
konusunda tüm finansal analiz yöntemlerine başvurmak en doğru karar
olacaktır.
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1. Giriş
Bilimin pek çok dalı gibi sosyal bilimler de çalışma alanına giren
konular ve değişkenlerle ilgili geleceğe yönelik öngörüler üretirler.
Öngörüler geleceğin içerdiği belirsizliğin azaltılmasına katkı sağlarlar. Bu
sayede bugün alınan ve geleceği etkileyen kararlar, alternatif durumlarla
kıyaslandığında, daha az hata içerebilir ve arzulanan hedeflerle daha
uyumlu olabilir.
Öngörü üretilmesinde farklı veri ve analiz türleri kullanılabilmektedir.
Bunlar arasında, özellikle zaman serileri verilerinin ve ekonometrik
analizin, yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.
Bu çalışmada Üstel Düzgünleştirme (Exponential Smoothing)
yöntemleri kullanılarak öngörüler üretilecektir. Farklı türleri bulunan üstel
düzgünleştirme yöntemlerinin genel bir özelliği, ortalama alma
yöntemleriyle kıyaslandığında, her gözlem değerine farklı önem (ağırlık)
vermeleri ve söz konusu önemin yakın geçmişten uzak geçmişe doğru
gidildikçe azalmasıdır (Makridakis, Wheelwright ve Hyndman, 1998, s.
136).
Üstel düzgünleştirme yöntemleri, bir zaman serisinin farklı
bileşenlerine çeşitli kombinasyonlarda sahip olan serilere uygulanabilir.
Bu çalışmada söz konusu yöntem, reel (iktisadi) büyüme oranı serisine
uygulanacaktır. Bu seçimin temel nedeni, büyüme oranının en önemli
ekonomik değişkenlerden biri olmasıdır.
Bu çalışmada, birden çok üstel düzgünleştirme yöntemi kullanılarak
Türkiye ekonomisi reel büyüme oranı için öngörüler üretilmesi
amaçlanmaktadır. Öngörü üretme süreci şu şekilde tasarlanmıştır:
Öncelikle veri setinin sonunda bir miktar gözlem test dönemi olarak
ayrılacak ve alternatif yöntemlerin söz konusu gözlemleri ne ölçüde kesin
bir biçimde öngörebildiği incelenecektir. Bu incelemenin tüm yöntemler
için yapılması ile birlikte göreli olarak en güçlü yöntem tespit edilecek ve
daha sonra söz konusu yöntem kullanılarak geleceğe yönelik öngörüler
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üretilecektir. Çalışmanın geri kalan bölümü şu şekilde düzenlenmiştir:
İkinci bölümde çalışmada kullanılan yöntemler ve veri seti tanıtılacak,
üçüncü bölümde bulgular sunulacak, dördüncü ve son bölümde ise genel
bir değerlendirme yapılacaktır.
2. Yöntem ve Veri Seti
Öngörü üretilmesinde kullanılacak ilk yöntem Basit Üstel
Düzgünleştirme (Simple Exponential Smoothing, bundan sonra SES)
yöntemidir. Yöntem şu şekilde gösterilebilir (Makridakis, Wheelwright ve
Hyndman, 1998):
𝐹𝑡+1 = 𝛼1 𝑌𝑡 + (1 − 𝛼1 )𝐹𝑡

(1)

F simgesi, çalışma boyunca genel olarak öngörü (forecast) kelimesinin
kısaltması olarak kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak (1) numaralı
denklemdeki 𝐹𝑡+1 (t+1) dönemi öngörüsünü, 𝑌𝑡 (t) dönemi gözlenen
(gerçekleşen) büyüme oranını, 𝛼1 ise sıfır ile bir aralığında bir değer
alabilen üstel düzgünleştirme katsayısını göstermektedir.
(1) numaralı denklem ile öngörü üretilebilmesi için başlangıç dönemi
öngörüsü (𝐹1 ) ile üstel düzgünleştirme katsayısı (𝛼1 ) değerlerine ihtiyaç
vardır. Bu çalışmada SES yöntemi kullanılırken başlangıç dönemi
öngörüsü olarak ilk gözlem değeri (𝐹1 = 𝑌1 ) alınacak, üstel
düzgünleştirme katsayısı ise EViews programı ile hesaplanacaktır.1
Öngörü üretilmesinde kullanılacak ikinci yöntem Uyarlanan-TepkiOranı Basit Üstel Düzgünleştirme (Adaptive-Response-Rate Single
Exponential Smoothing, bundan sonra ARRSES) yöntemidir. Yöntem şu
denklemlerden oluşur (Makridakis, Wheelwright ve Hyndman, 1998):
𝐹𝑡+1 = 𝛼𝑡 𝑌𝑡 + (1 − 𝛼𝑡 )𝐹𝑡

(2)

𝐸𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝐹𝑡

(3)

𝐴𝑡 = 𝛽1 𝐸𝑡 + (1 − 𝛽1 )𝐴𝑡−1

(4)

𝑀𝑡 = 𝛽1 |𝐸𝑡 | + (1 − 𝛽1 )𝑀𝑡−1

(5)

𝐴

𝛼𝑡+1 = |𝑀𝑡 |

(6)

𝑡

1

EViews programı ile hesaplanan üstel düzgünleştirme katsayısı, tüm döneme
aittir.
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(2) numaralı denklemde yer alan 𝛼𝑡 , SES yönteminden farklı olarak sabit
bir katsayı değildir ve her gözlem değeri için (6) numaralı eşitlikteki gibi
değişmektedir. (5) ve (6) numaralı denklemlerde yer alan | | mutlak
değer sembolüdür. (3) numaralı eşitlik öngörü hatası (𝐸𝑡 ) tanımıdır ve
öngörü değerinin gözlem değerinden çıkarılmasıyla bulunur.
(2)-(6) numaralı denklemler ile öngörü üretme sürecinin
başlatılabilmesi için, Makridakis, Wheelwright ve Hyndman (1998, s.156)
izlenerek, 𝐹2 = 𝑌1 , 𝐴1 = 0, 𝑀1 = 0, 𝛼(𝑡 = 2) = 0.20, 𝛼(𝑡 = 3) = 0.20,
𝛼(𝑡 = 4) = 0.20 ve 𝛽1 = 0.20 olarak alınmıştır. 2
Öngörü üretilmesinde kullanılacak üçüncü ve son yöntem Holt
yöntemidir. Yöntem şu denklemlerden oluşur (Makridakis, Wheelwright
ve Hyndman, 1998, s.158):
𝐿𝑡 = 𝛼2 𝑌𝑡 + (1 − 𝛼2 )(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑅𝑡−1 )

(7)

𝑇𝑅𝑡 = 𝛽2 (𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 ) + (1 − 𝛽2 )𝑇𝑅𝑡−1

(8)

𝐹𝑡+𝑚 = 𝐿𝑡 + 𝑇𝑅𝑡 𝑚

(9)

Holt yöntemi iki üstel düzgünleştirme katsayısı (𝛼2 , 𝛽2 ) ve üç denklem
üzerine kuruludur. Yukarıdaki denklemlerde yer alan 𝐿𝑡 serinin seviyesini,
𝑇𝑅𝑡 ise serinin trendini göstermektedir. Buna bağlı olarak (7) numaralı
denklem serinin seviye değeri, (8) numaralı denklem ise serinin trend
değeri için oluşturulan üstel düzgünleştirme denklemleridir. Öngörüler ise
(9) numaralı denklem kullanılarak hesaplanmaktadır. Öngörüler sabit
terimi 𝐿𝑡 , eğimi 𝑇𝑅𝑡 olan (veri setindeki en son gözlem değerine karşılık
gelen 𝐿𝑡 ve 𝑇𝑅𝑡 değerleri) bir doğru üzerinde yer alırlar. Dolayısıyla
şimdiye kadar incelenen yöntemlerden farklı olarak Holt yöntemiyle,
geleceğe
yönelik
birden
çok
döneme
ilişkin
öngörüler
hesaplanabilmektedir.
(7)-(9) numaralı denklemler ile öngörü üretme sürecinin
başlatılabilmesi için, seviye ve trend serilerinin başlangıç değerlerine
ihtiyaç vardır. Bunun için, Makridakis, Wheelwright ve Hyndman (1998,
s.161) önerisi doğrultusunda, başlangıç dönemi gözlemleri kullanılarak bir
regresyon denklemi tahmin edilmiştir. 1999Q1-2003Q1 dönemi için
tahmin edilen doğrusal trend denklemi sonuçlarına göre 𝐿1 = −2.26 ve
𝑇𝑅1 = 0.46 olarak alınmıştır. Bunun yanında üstel düzgünleştirme
2

Rakamların metin içinde ve tablolarda gösterilmesinde virgülden sonra sadece
iki hane kullanılsa da hesaplamalarda tüm haneler dikkate alınmaktadır.
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katsayıları EViews programı yardımı ile 𝛼2 = 0.83 ve 𝛽2 = 0 olarak
hesaplanmıştır.3
Büyüme oranı için üç ayrı üstel düzgünleştirme yöntemi kullanılarak
hesaplanan öngörülerden, hangi yöntem ile elde edilenlerin daha güçlü
olduğu 2020Q1-2022Q1 test dönemi için karşılaştırılacaktır.
Karşılaştırmalar, öngörü gücünün ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan
aşağıdaki istatistikler yardımıyla yapılacaktır (Makridakis, Wheelwright
ve Hyndman, 1998):
1

𝑀𝐴𝐸 = 𝑛 ∑𝑛𝑡=1|𝐸𝑡 |

(10)

1

𝑀𝑆𝐸 = 𝑛 ∑𝑛𝑡=1 𝐸𝑡2
1

(11)

𝐸

𝑀𝐴𝑃𝐸 = 𝑛 ∑𝑛𝑡=1 | 𝑌𝑡 ∗ 100|

(12)

𝑡

𝐹𝑡+1 −𝑌𝑡+1 2
𝑌𝑡+1 −𝑌𝑡 2
√∑𝑛−1
)
⁄
(
)
𝑡=1
𝑌𝑡
𝑌𝑡

𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙 𝑈 = √∑𝑛−1
𝑡=1 (

(13)

Yukarıdaki (10), (11), (12) ve (13) nolu eşitlikler sırasıyla Ortalama
Mutlak Hata (MAE, Mean Absolute Error), Ortalama Karesel Hata (MSE,
Mean Squared Error), Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE, Mean
Absolute Percentage Error) ve Theil U istatistikleridir. Söz konusu
istatistiklerin küçülmesi, öngörü gücünün (kesinliğinin) göreceli olarak
arttığı anlamına gelmektedir.
Büyüme oranlarının hesaplandığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP)
serileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanmakta ve
yayınlanmaktadır. Güncel GDP serisi, 2009 zincirlenmiş hacim olarak
isimlendirilmektedir ve 1998Q1-2022Q1 dönemini kapsamaktadır (TÜİK,
2022). Reel büyüme oranları, söz konusu tabloda mevcuttur ve
zincirlenmiş hacim değerleri kullanılarak şu şekilde hesaplanmaktadır:
𝐺𝑅𝑡 =

𝐺𝐷𝑃𝑡 −𝐺𝐷𝑃𝑡−4
𝐺𝐷𝑃𝑡−4

∗ 100

(14)

(14) nolu formülün sol tarafında yer alan 𝐺𝑅𝑡 , reel GDP büyüme oranını
göstermektedir ve yıllıktır. Bu çalışmadaki tüm üstel düzgünleştirme
denklemlerinde yer alan 𝑌𝑡 serisi, (14) nolu formül ile hesaplanan 𝐺𝑅𝑡
serisine karşılık gelmektedir.
3

Daha önce ifade edildiği gibi, EViews programı ile hesaplanan üstel
düzgünleştirme katsayıları tüm döneme aittir.
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3. Bulgular
Öngörü üretilmesine konu olan ve TÜİK (2022) kaynağından derlenen
Türkiye ekonomisi büyüme oranı (yıllık, %) serisinin grafiği aşağıda yer
almaktadır: 4
Grafik 1: Türkiye Ekonomisi Büyüme Oranı (Yıllık, %)
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Grafik 1’de görüldüğü üzere yaklaşık olarak son çeyrek yüzyıl boyunca
Türkiye ekonomisi büyüme oranı, bir ortalama etrafında dalgalanmaktadır.
Büyüme oranında bir trend olmamakla birlikte mevsimsel bileşenin
varlığını destekleyici izler mevcuttur. Ayrıca genel olarak kriz dönemleri
olarak adlandırılan büyüme oranının negatif olduğu dönemlerin, önemli
yurtiçi gelişmeler, yurtdışı gelişmeler veya politika uygulamaları ile
çakıştığı görülmektedir. Aşağıdaki Tablo 1’de büyüme oranına ilişkin
tanımlayıcı bazı istatistiklere yer verilmiştir:

4

Bu çalışmadaki tüm hesaplamalar Microsoft Excel (versiyon 2016) ve EViews
(versiyon 10) programları ile gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1: Büyüme Oranına ilişkin Tanımlayıcı Bazı İstatistikler
Dönem
Gözlem Sayısı
Ortalama
Medyan
1999Q1-2022Q1
93
4.78
6.16
Maksimum
Minimum
S. Sapma
Çarpıklık
21.89 (2021Q2)
-14.54 (2009Q1)
5.7
-0.92
Basıklık
Jargue-Bera
ADF (4)
PP (3)
4.71
24.44 a
-3.27 b
-4.74 a
Not: S. Sapma, Standart Sapma anlamına gelmektedir.
Maksimum ve minimum istatistiklerinin hemen yanında parantez
içinde yer alan tarihler, ilgili istatistiğin gerçekleştiği dönemi
göstermektedir. Jargue-Bera testi, ilgili serinin normal dağılıma
uygunluğunu test etmektedir. ADF bir durağanlık testidir ve
Fuller (1976) ile Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen
testin genişletilmiş versiyonudur. ADF testinde parantez içinde
yer alan değer, Schwarz kriteri ile bulunan gecikme uzunluğudur.
PP bir diğer durağanlık testidir ve Phillips (1987) ile Phillips ve
Perron (1988) tarafından geliştirilmiştir. PP testinde parantez
içinde yer alan değer, Bartlett kernel kullanılarak Newey-West
yöntemine göre hesaplanan bant genişliğidir. ADF ve PP testleri,
deterministik terim olarak sadece sabit terim içermektedir.
Tablo 1’de görüldüğü üzere, her ne kadar ham veri 1998Q1
döneminden başlasa da analizlere katılan veri 1999Q1 döneminden
başlamaktadır. Bunun nedeni büyüme oranı hesabının içerdiği gecikmeli
değerlerdir. Buna bağlı olarak gözlem sayısı 93’dür. Yıllık büyüme
oranının ortalama değeri % 4.78, medyan değeri ise % 6.16’dır. Aritmetik
ortalama değerinin medyan değerinden daha küçük olması, serinin sola
çarpık (-0.92) olmasıyla da ilişkilidir. En yüksek büyüme oranı % 21.89 ile
2021Q2 döneminde, en düşük büyüme oranı ise % -14.54 ile 2009Q1
döneminde (Büyük Resesyon) görülmüştür. Jargue-Bera testi sonuçları
büyüme oranı serisinin normal dağılıma uyduğu biçimindeki sıfır
hipotezinin % 1 anlamlılık düzeyinde ret edildiğini göstermektedir. Ayrıca
kullanılan her iki durağanlık testi sonuçları da, büyüme oranı serisinin
durağan olmadığı biçimindeki hipotezin en az % 5 anlamlılık düzeyinde
ret edildiğini göstermektedir.
Üstel düzgünleştirme yöntemleri ile öngörü üretim süreçlerinin
başlatılabilmesi için, kullanılan yönteme göre değişmekle birlikte,
başlangıç değerlerine ve üstel düzgünleştirme katsayılarına ihtiyaç vardır.
Söz konusu başlangıç değerleri ve katsayılar, aşağıdaki Tablo 2’de toplu
olarak rapor edilmiştir.
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Tablo 2: Başlangıç Değerleri ve Üstel Düzgünleştirme Katsayıları
SES
ARRSES
Holt
-5.97
Yok
Yok
𝐹1 = 𝑌1
Yok
-5.97
Yok
𝐹2 = 𝑌1
Yok
Yok
-2.26
𝐿1
Yok
Yok
0.46
𝑇𝑅1
0.82
Yok
Yok
𝛼1
Yok
Yok
0.83
α2
Yok
0.20
Yok
𝛼(𝑡 = 2)
Yok
0.20
Yok
𝛼(𝑡 = 3)
Yok
0.20
Yok
𝛼(𝑡 = 4)
Yok
0.20
Yok
β1
Yok
Yok
0
β2
Yok
0
Yok
𝐴1
Yok
0
Yok
𝑀1
Tablo 2’de yer alan ‘Yok’ kelimesi, tablonun satırında yer alan
başlangıç değeri veya katsayının, tablonun sütununda yer alan yöntemde
kullanılmadığı anlamına gelmektedir. Bunun yanında gözlem değerlerinin
numaralandırılması bir (1) ile başlamaktadır. Buna göre örneğin 𝐹1 , ilk
(başlangıç dönemi) gözlem değeri öngörüsüdür. 𝛼(𝑡 = 2), 𝛼(𝑡 = 3) vb.
değerler yalnızca ARRSES yöntemine özgüdür ve alfa katsayısının
sırasıyla ikinci ve üçüncü gözlem değerlerine karşılık gelen değerleridir.
Üssel düzgünleştirme grubunda yer alan SES, ARRSES ve Holt
yöntemlerinin kullanılması ile önce öngörüler hesaplanmış daha sonra test
dönemine ait öngörü hataları bulunmuştur. Öngörü hataları üzerine kurulu
olan ve öngörülerin kesinliğini (gücünü) ölçen istatistikler aşağıdaki Tablo
3’de rapor edilmiştir:
Tablo 3: Test Dönemi (2020Q1-2022Q1) İstatistikleri
İstatistik
SES
ARRSES
Holt
MAE
6.94
4.42
7.01
MSE
87.82
51.95
88.47
MAPE
77.21
39.48
78.66
Theil U
0.99
0.90
1.00
Tablo 3’de görüldüğü üzere 2020Q1-2022Q1 test dönemi için
kullanılan tüm istatistikler içinde en küçük değerler daima ARRSES
yöntemine aittir. Bu bulgular ARRSES yöntemi ile üretilen öngörülerin,
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kullanılan diğer yöntemlere göre daha güçlü (daha kesin veya daha az
hatalı) olduğunu göstermektedir. ARRSES yöntemi, diğerleri yanında
üstel düzgünleştirme katsayısının değişmesine izin vermesiyle bu
çalışmada kullanılan diğer yöntemlerden ayrışmaktadır. Ayrıca ARRSES
yöntemine ait Theil U katsayının birden küçük olması, söz konusu yöntem
ile üretilen öngörülerin Saf (Naive) yönteme kıyasla da daha güçlü
olduğunu göstermektedir.
ARRSES yönteminin, kullanılan diğer yöntemlere göre test dönemi için
daha güçlü öngörüler ürettiği anlaşıldıktan sonra, ilgili yöntem kullanılarak
geleceğe yönelik öngörüler üretilmesi aşamasına geçilmiştir. ARRSES
yönteminin çözümü ile elde edilen ve son gözlem değerine (2022Q1
dönemi, veri seti içindeki 93. gözlem) ait olan değerler şu şekildedir: 𝐹93 =
8.35 ve 𝛼(𝑡 = 93) = 0.48. Ayrıca son gözlem değerine ait olan büyüme
oranı şu şekildedir: 𝑌93 = 7.34. Buna göre yukarıdaki (2) numaralı
denklem kullanılarak 2022Q2 dönemi öngörüsü şu şekilde hesaplanabilir:
𝐹𝑡+1 = 𝐹93+1 = 0.48 ∗ 7.34 + (1 − 0.48) ∗ 8.35 = 7.87

(15)

ARRSES yöntemi 2022Q2 dönemi yıllık büyüme oranının % 7.87
olacağını öngörmektedir. Yöntem sadece bir dönemlik öngörü
üretilmesine müsaade ettiği için, 2022Q2 dönemi sonrası için herhangi bir
öngörü hesaplanamamaktadır.
4. Değerlendirme
Bu çalışmada üstel düzgünleştirme yöntemleri kullanılarak öngörü
üretilmesi amaçlanmıştır. Üstel düzgünleştirme yöntemleri, analize katılan
gözlem değerlerine aynı önemi vermemeleri ve gözlem değerlerine verilen
önemin genel olarak yakın geçmişten uzak geçmişe doğru gidildikçe
azalması özelliğine sahiptirler (Makridakis, Wheelwright ve Hyndman,
1998, s. 136). Bu çalışmada üstel düzgünleştirme yöntemleri grubunda yer
alan SES, ARRSES ve Holt yöntemleri kullanılmıştır.
Öngörü üretilmesine konu olan ham veri, Türkiye ekonomisi GDP
serisidir. Bu seri üçer aylık frekanstadır, 1998Q1-2022Q1 dönemini
kapsamaktadır ve daha önceki GDP serilerinden farklı olarak zincirlenmiş
hacim olarak ifade edilmektedir (TÜİK, 2022). Söz konusu seri
kullanılarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hesaplanan iktisadi
büyüme oranları analizlerde kullanılmıştır.
2020Q1-2022Q1 test dönemi için hesaplanan MAE, MSE, MAPE ve
Theil U istatistikleri, kullanılan üstel düzgünleştirme yöntemleri arasında
en güçlü öngörülerin ARRSES yöntemine ait olduğunu göstermiştir.
Ayrıca Theil U istatistiği, ARRSES yöntemi ile üretilen öngörülerin, Saf
(Naive) yönteme kıyasla da daha güçlü olduğunu göstermiştir. Buna bağlı
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olarak bu çalışmada son olarak ARRSES yöntemi kullanılarak geleceğe
yönelik bir dönemlik öngörü hesaplanmıştır. Buna göre 2022Q2
döneminde Türkiye ekonomisi için öngörülen yıllık büyüme oranı %
7.87’dir.
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1. Giriş
2019 koronavirus salgını (COVID-19) kaynağı olan virüs, ilk defa 2019
yılı Aralık ayında Çin’de tespit edilmiştir. Söz konusu virüsün önce Çin’e
sonra dünyaya yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 yılı
Ocak ayında Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu, 2020
yılı Mart ayında ise pandemi ilan etmiştir (Wikipedia, 2022). Bu çalışmada
Covid-19 şoku ile söz konusu virüsün sebep olduğu acil durum ve pandemi
olgusu kastedilmektedir. Buna bağlı olarak Covid-19 şokunun, 2020 yılı
Ocak ayında başladığı (ortaya çıktığı) ve bu çalışmada incelenen verinin
kapsadığı dönem boyunca devam ettiği kabul edilmektedir.
Covid-19 şokunun makroekonomik etkilerini inceleyen Adıgüzel
(2020), söz konusu şokun ilk etkileri yanında gelecekteki muhtemel
etkilerine yönelik bir değerlendirme yapmıştır. Söz konusu değerlendirme,
enflasyon oranı da dâhil olmak üzere, cari denge, bütçe dengesi, iç ve dış
borç stoku, döviz kuru, istihdam ve üretim gibi ekonominin reel kesimi,
parasal kesimi, iç dengesi ve dış dengesi ile ilgili çok sayıda değişken
incelenerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Türkiye ekonomisi enflasyon
oranında önemli bir değişim beklenmediği ifade edilmiştir (Adıgüzel,
2020, s.217).
Yalnızca enflasyon oranına odaklanan Mindrican ve Matei (2021),
öncelikle Covid-19 pandemisi öncesi ve sürecinde Romanya ekonomisi
enflasyon oranını incelemişlerdir. Bu kısımda yıllık verilerle 2000-2020
dönemi kapsanmış ve ülke ekonomisi ve dünya ekonomisindeki gelişmeler
ve iktisat politikası uygulamaları ışığında, tanımlayıcı istatistiklerden de
yararlanarak, enflasyon oranındaki değişim değerlendirilmiştir. Bunun
ardından 2021-2026 döneminde enflasyon oranının alabileceği değerlere
ilişkin öngörüler üretilmiştir. Yıllık verilerin ve üstel düzgünleştirme
yönteminin kullanıldığı bu kısımda nokta öngörüler, Romanya ekonomisi
için deflasyona işaret etmiştir.
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Özenen Kavlak, Günsoy, Senyel Kürkçüoğlu, Çabuk ve Dabanli
(2021), Covid-19 salgınının Euro bölgesinde yer alan 19 ülke ekonomisi
üzerindeki etkilerini enflasyon oranı yanında GDP, işsizlik ve endüstriyel
üretim örneğinde incelemişlerdir. Üçer aylık verilerden yararlanarak
2019Q1-2020Q3 döneminin kapsandığı çalışmada, 2020Q2 dönemine
kadar genel olarak azalma eğiliminde olan enflasyon oranının, 2020Q3
döneminden itibaren artış eğilimine geçtiği vurgulanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 şoku boyunca enflasyon oranının
ülkeler itibariyle nasıl seyrettiğini ilişkin tespitler ve karşılaştırmalar
yapmaktır. Söz konusu karşılaştırmalar hem bireysel olarak ülkeler
düzeyinde hem toplulaştırılmış olarak ülke grupları düzeyinde
yapılacaktır. Ülke grupları düzeyinde karşılaştırmalar yapılması, bireysel
olarak belirli ülkelerle yapılacak karşılaştırmaların ilgili ülkelere özgü
koşullar nedeniyle sağlıklı olamayabileceği düşüncesi üzerine kuruludur.
Ayrıca, daha hassas bir karşılaştırma yapabilmek için, hem yıllık
frekanstaki hem aylık frekanstaki seriler kullanılacaktır. Bu amaçla gerek
International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu, bundan sonra IMF)
gerekse Organisation for Economic Co-operation and Development
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, bundan sonra OECD) veri
tabanlarında yer alan ilgili istatistikler toplanacak, işlenecek ve
karşılaştırılacaktır. Çalışmanın geri kalan bölümü şu şekilde
düzenlenmiştir: İkinci bölümde çalışmada kullanılan yöntem ve veri seti
tanıtılacak, üçüncü bölümde bulgular sunulacak, dördüncü bölümde ise
genel bir değerlendirme yapılacaktır.
2. Yöntem ve Veri Seti
Covid-19 şoku boyunca ülkelerin enflasyon performansını
karşılaştırmak amacıyla 2020 yılı Ocak ayından başlayan enflasyon serileri
uluslararası veri kaynaklarından toplanmıştır. Bu amaçla ilk olarak IMF
tarafından yayınlanan World Economic Outlook (Dünya Ekonomik
Görünümü, bundan sonra WEO) veri tabanına müracaat edilmiştir. IMF
(2022a) WEO veri tabanında bireysel olarak ülkeler düzeyinde, IMF
(2022b) WEO veri tabanında ise ülke grupları düzeyinde yıllık enflasyon
serileri mevcuttur. İçinde bulunduğumuz 2022 yılının henüz
tamamlanmaması nedeniyle, söz konusu veri tabanından elde edilen
enflasyon verileri ile yapılacak karşılaştırmalar 2020 ve 2021 yıllarını
kapsayacaktır.
IMF (2022c) ülkeleri öncelikle “Gelişmiş Ekonomiler” ve “Yükselen
Piyasa ve Gelişen Ekonomiler” (Emerging Market and Developing
Economies) şeklinde iki ana gruba ayırmaktadır. Gelişmiş Ülkeler kendi
içinde, “Euro Alanı” (Euro Area), “Başlıca Gelişmiş Ülkeler, G7” (Major
Advanced Economies, G7), “Diğer Gelişmiş Ülkeler, G7 ve Euro Alanı
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Dışındaki Ülkeler” (Other Advanced Economies, Advanced Economies
excluding G7 and Euro Area) ve “Avrupa Birliği” (European Union)
olmak üzere dört ayrı gruplamaya konu edilmektedir. Benzer şekilde
“Yükselen Piyasa ve Gelişen Ekonomiler” kendi içinde, “Yükselen ve
Gelişen Asya” (Emerging and Developing Asia), ASEAN-5 (ASEAN-5),
“Yükselen ve Gelişen Avrupa” (Emerging and Developing Europe), “Latin
Amerika ve Karayipler” (Latin America and the Caribbean), “Orta Doğu
ve Merkezi Asya” (Middle East and Central Asia) ve “Sahra altı Afrika”
Sub-Saharan Africa) olmak üzere altı ayrı gruplamaya konu edilmektedir.
Türkiye yukarıdaki ülke grupları arasında Yükselen Piyasa ve Gelişen
Ekonomiler ile Yükselen ve Gelişen Avrupa grupları arasında yer
almaktadır (IMF, 2022c). Bu çalışmada yukarıda bahsedilen tüm gruplar
için 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan karşılaştırmalar yapılacaktır.
Bu çalışmada ayrıca OECD tarafından derlenen enflasyon verileri de
incelenecektir. OECD (2022a) Consumer Price Indices (Tüketici fiyatları
Endeksleri, bundan sonra CPIs) tarafından derlenen veriler, IMF (2022a,
2022b) WEO tarafından derlenen verilere kıyasla daha az sayıda ülkeyi
kapsamasına rağmen daha yüksek bir frekansa (çeyreklik ve aylık) sahip
olmak gibi önemli bir avantaja sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada ayrıca
OECD (2022a) CPIs veri tabanından elde edilen endeks değerleri
yardımıyla enflasyon oranı hesaplanacak ve karşılaştırılacaktır. Bu
aşamada üç ayrı fiyat endeksi kullanılacaktır:
i. OECD (2022b) ECOICOP Sınıflamasına Göre Uyumlaştırılmış
Tüketici Fiyat Endeksleri, (Harmonised Indices of Consumer Prices by
ECOICOP Classification, bundan sonra HICPs).
ii. OECD (2022c) COICOIP 1999 Sınıflamasına Göre Ulusal Tüketici
Fiyat Endeksi (National Consumer Price Index by COICOIP 1999
Classification, bundan sonra CPI).
iii. OECD (2022d) COICOIP 1999 Sınıflamasına Göre Ulusal Tüketici
Fiyat Endeksi (National Consumer Price Index CPI by COICOIP 1999
Classification, bundan sonra CPIn). Bu maddede incelenen serinin bir
önceki maddede incelenen seriden farkı, ölçüm (measure) düzeyinin
burada ulusal endeks, bir öncekinde ise endeks olmasıdır.
OECD veri tabanlarından elde edilen enflasyon oranı 2020 yılı için
(2019 Aralık ayı ile 2020 Aralık ayı indeks değerleri kullanılarak), 2021
yılı için (2020 Aralık ayı ile 2021 Aralık ayı indeks değerleri kullanılarak)
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ve Covid-19 şoku boyunca (2019 Aralık ayı ile 2022 Mayıs ayı indeks
değerleri kullanılarak) üç ayrı zaman dilimi için hesaplanacaktır.1
3. Bulgular
IMF (2022b) WEO veri tabanından elde edilen ülke grupları
düzeyindeki yıllık enflasyon oranları, Türkiye örneği ile birlikte, aşağıdaki
Tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 1: Ülke Grupları ve Türkiye için 2020 ve 2021
Yılları Enflasyon Oranı (%)
2020
Yılı
Enflasyo
n
Oranı
(%)
2.81

2021
Yılı
Enflasyo
n
Oranı
(%)
6.40

Gelişmiş Ekonomiler

0.52

5.26

Euro Alanı

-0.27

4.96

Başlıca Gelişmiş Ülkeler, G7

0.64

5.58

Diğer Gelişmiş Ülkeler, G7 ve Euro Alanı Dışındaki
Ülkeler
Avrupa Birliği

0.40

3.55

0.08

5.33

Yükselen Piyasa ve
Gelişen Ekonomiler
Yükselen ve Gelişen Asya

4.52

7.25

1.20

2.97

Yükselen ve Gelişen Avrupa

6.44

14.95

ASEAN-5

0.95

2.24

Latin Amerika ve Karayipler

6.34

11.56

Orta Doğu ve Merkezi Asya

13.14

12.97

Sahra altı Afrika

10.64

11.50

Türkiye

14.6

36.08

Ülke Grubu veya Ülke

Dünya

Kaynak: IMF(2022a, 2022b, 2022c)
Tablo 1’de görüldüğü üzere dünya genelinde 2020 yılı ortalama
enflasyon oranı % 2.81’dir. 2020 yılında en yüksek enflasyon oranına %
1

2022 yılı Mayıs ayına kadar uzanan verisi bulunmayan ülkeler için, mevcut en
güncel veri kullanılarak enflasyon oranları hesaplanacaktır. Bu husus, ilgili
tablolar yorumlanırken ayrıca belirtilecektir.
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13.14 ve % 10.64 ile sırasıyla Orta Doğu ve Merkezi Asya ülkeleri ile
Sahra altı Afrika ülkeleri sahip olmuşlardır. Aynı dönemde en düşük
enflasyon oranı % -0.27 ve % 0.08 ile sırasıyla Euro Alanı ve Avrupa
Birliği ülkelerinde görülmüştür. Aynı dönemde Türkiye ekonomisinde
enflasyon oranı % 14.6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, dünya
ortalamasından bir hayli yüksektir. Ayrıca bu oran, tüm ülke grupları
ortalamasından daha yüksektir.
Tablo 1’de yer alan 2021 yılı enflasyon oranı değerleri, 2020 yılı
enflasyon oranı değerleri ile kıyaslandığında, Orta Doğu ve Merkezi Asya
ülkeleri hariç olmak kaydıyla, tüm birimlerin ortalamasında bir artış
olduğu görülmektedir. 2021 yılında dünya genelinde ortalama enflasyon
oranı % 6.4’dür. Bu dönemde en yüksek enflasyon oranına % 14.95 ve %
12.97 ile sırasıyla Yükselen ve Gelişen Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ve
Merkezi Asya ülkeleri sahip olmuşlardır. Aynı dönemde en düşük
enflasyon oranı, % 2.24 ve % 2.97 ile sırasıyla ASEAN-5 ve Yükselen ve
Gelişen Asya ülkelerinde görülmüştür. Bu dönemde Türkiye’de enflasyon
oranı % 36.08 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, 2020 yılında olduğu gibi,
dünya ortalaması yanında tüm ülke grupları ortalamasından daha
yüksektir.
Daha önce ifade edildiği gibi ülke grupları yanında ülkeler itibariyle de
bir karşılaştırma yapabilmek için OECD tarafından yayınlanan ve daha
yüksek bir frekansa (aylık) sahip olan bir veri setinin incelenmesi tercih
edilmiştir. OECD (2022b) HIPS veri tabanı kullanılarak elde edilen
sonuçlar aşağıda Tablo 2’de verilmiştir:
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Tablo 2: Covid-19 Şoku Boyunca Ülkelerin Enflasyon Oranına İlişkin
Tanımlayıcı İstatistikler (%)
2019 Aralık2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Mayıs
Enflasyon
Enflasyon
Enflasyon
İstatistik
Oranı (%)
Oranı (%)
Oranı (%)
En Yüksek
14.60
36.08
111.50
Enflasyon
(Türkiye)
(Türkiye)
(Türkiye)
2. En Yüksek
3.39
12.03
22.31
Enflasyon
(Polonya)
(Estonya)
(Litvanya)
3. En Yüksek
2.81
10.70
22.09
Enflasyon
(Macaristan)
(Litvanya)
(Estonya)
…
…
…
…
3. En Düşük
-0.98
3.16
8.39
Enflasyon
(İrlanda)
(Finlandiya)
(Yunanistan)
2. En Düşük
-1.16
2.78
7.42
Enflasyon
(Slovenya)
(Portekiz)
(Fransa)
En Düşük
-2.39
1.34
2.52
Enflasyon
(Yunanistan)
(İsviçre)
(İsviçre)
Ortalama
-0.27
4.96
10.09
Euro Alanı
Ortalama
0.20
5.30
11.53
Avrupa Birliği
Ortalama
0.88
6.73
16.04
Medyan
0.27
5.42
10.98
Std. Dev.
2.99
6.20
19.35
n
28
28
28
Kaynak OECD (2022b) HICPs.
Bu çalışmada yer alan tüm tablolar için geçerli olan şu hususları
belirtmek gerekir: n gözlem (ülke) sayısını, Std. Dev. standart sapmayı,
parantez içinde yer alan ülke isimleri ise ilgili istatistiğin ait olduğu ülkeyi
göstermektedir. Bunun yanında Tablo 2’ye özgü olarak, ilgili veri
tabanında, son sütundaki hesaplamaya katılan ülkeler arasında yer alan
ABD’ye ilişkin mevcut ve en güncel veri 2022 yılı Nisan ayına aittir.
Tablo 2’de görüldüğü üzere hesaplamalara katılan 28 ülke ve iki ülke
grubu (Euro Alanı ve Avrupa Birliği) vardır. Söz konusu 28 ülke için
ortalama değerleri, medyan değerlerinden daha büyüktür. Bununla da
ilişkili olarak ilgili seriler sağa çarpıktır.
Tablo 2’de görüldüğü üzere gerek 2020 ve 2021 yılları gerekse 2019
Aralık-2022 Mayıs dönemi enflasyon oranı açısından en yüksek değere,
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sırasıyla % 14.6, % 36.08 ve % 111.5 ile Türkiye ekonomisi sahiptir. En
yüksek enflasyon oranına sahip ikinci ve üçüncü ülkeler değişmekle
birlikte, söz konusu ülkelerdeki enflasyon oranının, Türkiye ekonomisi
enflasyon oranından önemli ölçüde düşük kaldığı görülmektedir. Bu
durum tabloda yer alan ortalama değerleri için de geçerlidir. Türkiye
ekonomisi enflasyon oranı, tüm ülkeler, Euro Alanı ve Avrupa Birliği
ortalama enflasyon oranından daha yüksektir. Ayrıca en yüksek enflasyon
oranına sahip ilk üç ülke sıralamasında, Litvanya ve Estonya’nın birden
çok defa yer aldığı görülmektedir.
Tablo 2 en düşük enflasyon oranları açısından incelendiğinde, 2020 yılı
için söz konusu olan deflasyonun 2021 yılında ve Covid-19 şoku boyunca
ortadan kalktığı görülmektedir. Buna ilaveten en düşük enflasyon oranına
sahip ilk üç ülke sıralamasında, Yunanistan ve İsviçre’nin birden çok defa
yer aldığı görülmektedir.
Tablo 2 satırlar itibariyle incelendiğinde, enflasyon oranının bir artış
eğiliminde olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, enflasyon oranına
ilişkin hesaplanan tüm istatistiklerde (en yüksek enflasyon, 2. en düşük
enflasyon ve ortalama gibi), n hariç olmak kaydıyla, 2021 yılında 2020
yılına göre bir artış olduğu görülmektedir. Buna karşılık enflasyon
oranındaki bu artış, ne mutlak ne de oransal olarak aynıdır.
OECD (2022c) CPI veri tabanı kullanılarak elde edilen sonuçlar
aşağıdaki Tablo 3’de verilmiştir:
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Tablo 3: Covid-19 Şoku Boyunca Ülkelerin Enflasyon Oranına İlişkin
Tanımlayıcı İstatistikler (%)
2019 Aralık2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Mayıs
Enflasyon
Enflasyon
Enflasyon
İstatistik
Oranı (%)
Oranı (%)
Oranı (%)
En Yüksek
14.6
36.08
111.52
Enflasyon
(Türkiye)
(Türkiye)
(Türkiye)
2. En Yüksek
5.33
12.14
25.03
Enflasyon
(S. Arab.)
(Estonya)
(Rusya)
3. En Yüksek
4.91
10.56
23.04
Enflasyon
(Rusya)
(Litvanya)
(Litvanya)
…
…
…
…
3. En Düşük
-1.08
1.44
3.16
Enflasyon
(Slovenya)
(Çin)
(İsviçre)
2. En Düşük
-1.19
1.24
3.02
Enflasyon
(Japonya)
(S. Arab.)
(Çin)
En Düşük
-2.32
0.20
-1.00
Enflasyon
(Yunanistan)
(Japonya)
(Japonya)
Ortalama
-0.27
4.96
10.09
Euro Alanı
Ortalama
0.20
5.30
11.53
Avrupa Birliği
Ortalama G7
0.71
5.55
11.05
Ortalama
1.47
7.73
17.82
OECD-Avrupa
Ortalama G20
2.09
6.15
13.76
Ortalama
1.24
6.55
13.88
OECD-Toplam
Ortalama
1.37
5.94
14.11
Medyan
0.73
5.31
10.36
Std. Dev.
2.70
5.34
16.30
n
43
43
43
Kaynak OECD (2022c) CPI.
Tablo 3’e özgü olan şu hususları belirtmek gerekir: İlgili veri tabanında
güncel veri olmaması nedeniyle, tüm ülkelerden farklı olarak az sayıdaki
ülke için enflasyon oranı, sütun başlıklarında belirtilen dönemlerden daha
kısa bir dönem için hesaplanmak zorunda kalınmıştır. Mevcut ve güncel
veri, Japonya için 2021 yılı Haziran ayına, son sütundaki hesaplamaya
katılan ülkeler arasında yer alan Kosta Rika için 2022 yılı Ocak ayına,
Rusya için ise 2022 yılı Mart ayına aittir.
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Tablo 3’deki enflasyon hesaplamalarına katılan ülke ve ülke grubu
sayıları (sırasıyla 43 ve 6), Tablo 2’den (sırasıyla 28 ve 2) daha fazladır.
Buna rağmen Tablo 2 incelenerek çıkarılan bulgular, Tablo 3 tarafından
genel olarak teyit edilmektedir. Örneğin en yüksek enflasyon oranının
2020 yılı, 2021 yılı ve Covid-19 şoku boyunca Türkiye ekonomisinde
görüldüğü biçimindeki bulgu değişmemektedir. Bunun yanında, en yüksek
enflasyon oranı ile ondan sonraki en yüksek enflasyon oranı arasında
önemli bir fark olduğu biçimindeki bulgu da değişmemektedir. Ayrıca
Türkiye ekonomisi enflasyon oranının, tabloda yer alan tüm ülke ve ülke
grupları ortalama enflasyon oranından daha yüksek olduğu biçimindeki
bulgu da değişmemektedir. Son olarak en yüksek ilk 3 enflasyon oranına
sahip ülke sıralamasında daha önce de görülen Litvanya ve Estonya
yanında, Rusya da söz konusu sıralamada yer almaktadır.
Tablo 3 en düşük enflasyon oranları açısından incelendiğinde deflasyon
olgusunun incelenen dönemler içerisinde ağırlıklı olarak 2020 yılına özgü
olduğu ve Çin ve Japonya’nın en düşük enflasyon oranına sahip ilk üç ülke
sıralamasında birden çok defa yer aldığı görülmektedir.
OECD (2022d) CPIn veri tabanı kullanılarak elde edilen sonuçlar
aşağıda Tablo 4’de verilmiştir:
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Tablo 4: Covid-19 Şoku Boyunca Ülkelerin Enflasyon Oranına İlişkin
Tanımlayıcı İstatistikler (%)
2020 Yılı
Enflasyon
Oranı (%)
36.14
(Arjantin)
14.6
(Türkiye)
5.33
(S. Arab.)
…
-1.08
(Slovenya)
-1.19
(Japonya)
-2.32
(Yunanistan)
-0.27

İstatistik
En Yüksek
Enflasyon
2. En Yüksek
Enflasyon
3. En Yüksek
Enflasyon
…
3. En Düşük
Enflasyon
2. En Düşük
Enflasyon
En Düşük
Enflasyon
Ortalama
Euro Alanı
Ortalama
0.20
Avrupa Birliği
Ortalama G7
0.71
Ortalama
1.47
OECD-Avrupa
Ortalama
1.24
OECD-Toplam
Ortalama
2.19
Medyan
0.73
Std. Dev.
5.95
n
43
Kaynak OECD (2022d) CPIn.

2021 Yılı
Enflasyon
Oranı (%)
50.94
(Arjantin)
36.08
(Türkiye)
12.14
(Estonya)
…
1.44
(Çin)
1.24
(S. Arab.)
0.20
(Japonya)
4.96

2019 Aralık2022 Mayıs
Enflasyon
Oranı (%)
165.71
(Arjantin)
111.52
(Türkiye)
25.03
(Rusya)
…
3.16
(İsviçre)
3.02
(Çin)
-1.00
(Japonya)
10.09

5.30

11.53

5.55
7.73

11.05
17.82

6.55

13.88

7.05
5.31
8.68
43

17.86
10.87
28.22
43

Tablo 3’de olduğu gibi ilgili veri tabanında güncel veri olmaması
nedeniyle, tüm ülkelerden farklı olarak az sayıdaki ülke için enflasyon
oranı, Tablo 4’ün sütun başlıklarında belirtilen dönemlerden daha kısa bir
dönem için hesaplanmak zorunda kalınmıştır. Mevcut ve güncel veri,
Japonya için 2021 yılı Haziran ayına, son sütundaki hesaplamaya katılan
ülkeler arasında yer alan Rusya için ise 2022 yılı Mart ayına aittir.
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Tablo 4’deki enflasyon hesaplamalarına katılan ülke ve ülke grubu
sayıları (sırasıyla 43 ve 5), yaklaşık olarak Tablo 3 ile (sırasıyla 43 ve 6)
aynıdır.
Daha önce incelenen Tablo 2 ve Tablo 3’den farklı olarak Tablo 4, en
yüksek enflasyon oranına sahip ülkenin 2020 yılı, 2021 yılı ve Covid-19
şoku boyunca Arjantin olduğunu göstermektedir. Daha önce bu sırada
bulunan Türkiye, 2. en yüksek enflasyon oranına sahip ülke konumuna
geçmiştir. Tablo 4, en düşük enflasyon oranına sahip ilk üç ülke açısından
incelendiğinde, Japonya ve Çin ile birden çok defa karşılaşılmaktadır.
Bunun yanında tüm ülke grubu ortalamalarının 2020 yılına göre 2021
yılında arttığı biçiminde daha önce tespit edilen bulgu, Tablo 4’te de
görülmektedir. Benzer biçimde 2020 yılı, 2021 yılı ve Covid-19 şoku
boyunca tüm ülkeler için hesaplanan ortalama değerleri, medyan
değerlerinden daha büyük bulunmuştur.
4. Değerlendirme
Bu çalışmada Covid-19 şokunun enflasyon oranı üzerindeki etkileri,
2020 Ocak-2022 Mayıs dönemi için incelenmiştir. İnceleme gerek bireysel
olarak ülkeler düzeyinde gerekse toplulaştırılmış olarak ülke grupları
düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Böylece bir ülkeye ait özelliklerin,
gözlenen bulguların geçerliliğini olumsuz etkilemesi önlenmek istenmiştir.
Enflasyon oranı inceleme ve karşılaştırmaları, hem IMF(2022a, 2022b,
2022c) WEO veri tabanlarında yer alan yıllık frekanstaki, hem OECD
(2022b) HICPs, OECD (2022c) CPI ve OECD (2022d) CPIn veri
tabanlarında yer alan aylık frekanstaki verilerle gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu incelemeler neticesinde tespit edilen ilk husus 2020
yılından 2021 yılına geçildiğinde enflasyon oranında genel bir artış
olduğudur. Örneğin IMF (2022a, 2022b, 2022c) WEO veri tabanından elde
edilen bulgulara göre ortalama dünya enflasyon oranı bahsedilen dönemde
% 2.81 düzeyinden, % 6.40 düzeyine yükselmiştir. Orta Doğu ve Merkezi
Asya ülkeleri hariç olmak kaydıyla, söz konusu veri tabanında yer alan tüm
ülke grupları ve Türkiye için, benzer ve genel bir artış eğilimi geçerlidir.
OECD (2022b) HICPs, OECD (2022c) CPI ve OECD (2022d) CPIn
veri tabanlarından elde edilen bulgular da benzer hususlara işaret
etmektedir. Enflasyon oranı 2021 yılında, 2020 yılına göre genel olarak
artış eğilimindedir. Bunun yanında Covid-19 şoku boyunca en yüksek
enflasyon oranına sahip olan ülkeler incelendiğinde, Türkiye ekonomisinin
en üst sıralarda yer aldığı görülmektedir.
İncelenen fiyat istatistikleri Türkiye ekonomisinde şu anda yüksek
(dörtnala) enflasyon olgusunun yaşandığını göstermektedir. Yüksek
enflasyon olgusunun bir ekonomiye yüklediği maliyetler büyük ölçüde
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bilinmektedir. Türkiye ekonomisi üzerindeki söz konusu tahribatların daha
da artmaması için, enflasyon oranını düşürmeyi ve fiyat istikrarını
hedefleyen ve bu hedeflerle uyumlu olan politikalar, öncelikle tercih
edilmeli ve uygulanmalıdır.
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