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SUNUŞ 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi 1999 yılından beri 
Haziran ve Aralık aylarında düzenli olarak 
çıkartılan hakemli bir dergidir. Dergimiz 
EBSCO ve ASOS’ta taranmakta olup, 
ULAKBİM’de taranması için çalışmalar devam 
etmektedir. Hem basılı hem de online olarak 
yayınlanan dergimizde hakemlik süreci 
ortalama üç ay sürmektedir. Gönderilen 
makalelerle ilgili olarak titiz bir değerlendirme 
yapılmaktadır. Bu amaçla baş editörün ön 
incelemesinden sonra makaleler her bir alanla 
ilgili görevli yardımcı editörlerin ön 
değerlendirmesine tabii tutulmaktadır. 
Çalışmaların nicel ve nitel olarak yeterince 
bilimsel olmadığı kanaati doğarsa ilgili çalışma 
alan editörünün önerileri çerçevesinde hakem 
süreci başlatılmadan editör tarafından 
reddedilebilmektedir.  

Çalışmaların yayımlanmasında hakem raporu 
esas olup, iki hakem tarafından kabul edilen 
makaleler yayıma hazırlanmaktadır. Buna 
rağmen, hakemlerin çalışmaları hangi titizlikte 
değerlendirdikleri de dikkate alınmaktadır. 
Hakemler seçilirken çalışma alanlarına dikkat 
edilmekte ve aynı üniversitedeki bir hakeme 
kesinlikle gönderilmemektedir. Hakemlerin 
farklı üniversitelerden olması ise dikkat edilen 
diğer bir husustur. En az bir hakemin bir başka 
üniversiteden olması hakemlik sürecinde 
dikkate alınan diğer bir hassasiyettir.  

Dergimizde nicelikten ziyade niteliğe ağırlık 
verilmekte, yayımlanan makale sayısının 10-
12’yi geçmemesine özen gösterilmektedir. 
Hakemlik süreci mutlak bir şekilde 
tamamlanmadan hiçbir yazı kesinlikle 
yayımlanmamaktadır. Eğer hakem istemişse, 
yaptığı eleştiriler ve önerilerin yerine getirilip 
getirilmediğini kontrol etmek üzere makale 
tekrar kendisine yönlendirilmekte ve onayı 

alınmaktadır. Bütün hakemlik süreci online 
takip edilmekte, makalelerin kabulü ve 
değerlendirilmesi sistem üzerinden 
yürütülmektedir.  

Elinizdeki sayıda 11 adet makale vardır. Ancak 
süreç içerisinde yayınlanması için tarafımıza 
ulaşan makale sayısı bu sayıdan daha fazladır. 
Ortalama olarak makalelerin % 40 kadarı 
hakemlik sürecini tamamlayabilmiştir. 
Diğerleri ya hakemler tarafından reddedilmiş 
veya ön incelemede alan editörünün görüşleri 
çerçevesinde baş editör tarafından reddedilmiş 
ya da yazara geri gönderilmiştir.  

Derginin bu sayısından itibaren çeşitli 
düzenlemelere gidilmiştir. Öncelikle derginin 
boyutu büyütülmüş derginin A4 olarak 
basılması kararlaştırılmıştır. Yeni bir kapak 
tasarımı geliştirilmiş ve böylece uzun süredir 
kullanılmakta olan kapak değiştirilmiştir. 
Editöryal yapıda değişikliğe gidilmiş, uluslar 
arası standartlara uygun olarak baş editör ve 
alan editörleri belirlenmiş ve sayısı 
artırılmıştır. Okuyucuların ön bilgi almalarını 
kolaylaştırılmak için “sunuş” sayfası ve dergi 
ana kapağına web adresi ve e-posta adresi 
eklenmiştir. Makalelerin uluslar arası online 
taranmasını kolaylaştırmak üzere bu sayıdan 
itibaren DOI numarası ile de tanımlanmıştır. 
Yazım standartları baştan sona gözden 
geçirilip, yeniden belirlenmiş, titiz bir 
araştırmadan sonra gerek yazı karakteri, gerek 
sütun sayısı, gerekse de dipnot tekniği 
değiştirilerek uluslar arası standartlara uygun 
hale getirilmiştir. Her bir sayfanın üst ve alt 
tarafına kaynakçada kullanılacak şekilde yazar 
adı, makale adı, derginin adı ve sayısı sayfa 
numaralarını da içerecek şekilde yeniden 
belirlenmiştir. Bu sayıda da eksiklikler olabilir. 
Bu konudaki katkınız bizi memnun edecektir. 

Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR 
Baş Editör 
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK AÇIKLAMALARININ FİNANSAL 
PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: BIST-30’DA BİR UYGULAMA*  

DOI NO: 10.5578/jeas.7004 

ŞAKİR SAKARYA** AYŞE YILDIRIM* ** SİNAN AYTEKİN** **  

ÖZ 

Bu çalışma, kurumsal sosyal sorumluluk açıklamalarının işletmelerin finansal performansına etkisinin olup olmadığının 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 2011 ve 2012 yıllarında BIST-30 endeksinde yer alan 6 üretim işletmesinin 
finansal tabloları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarında, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında vermiş 
oldukları bilgiler incelenmiştir. Çalışmada işletme performansı göstergesi olarak, işletmelerin ilgili yıllarda hesaplanmış 
finansal oranları kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak seçilen kurumsal sosyal sorumluluk açıklamaları işletmelerin 
toplum, ürün/tüketici, çevre ve çalışanlar ile ilgili yaptıkları açıklamalardır. İşletmelerin finansal tabloları oran analizi  
yöntemiyle, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada bağımsız 
değişkenlerin (kurumsal sosyal sorumluluk açıklamaları), bağımlı değişkenler (finansal oranlar) üzerindeki etkilerinin 
istatiksel olarak araştırılması için İki Yönlü Manova analizi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda, toplumun 
kurumsal sosyal sorumluluk açıklamalarına genel olarak duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

  
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İçerik Analizi, Finansal Performans. 
Jel Sınıflandırması: M14, M20, G30 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXPLAINATION’S EFFECT ON 
BUSINESSES” FINANCIAL PERFORMANCE: A STUDY IN BIST-30 

ABSTRACT 

This study has been done to determine the effect of corporate social responsibility explanations on businesses financial 
performance. For this purpose, 6 production businesses, which are in 2011 and 2012 BIST-30 index, financial tables and 
Corporate Management Principles Accordance Reports on corporate social responsibility were investigated. In this study, 
businesses calculated financial ratios in the given years were used as business performance indicator. Corporate social 
responsibility explanations, which are chosen as independent variables, are the explanations that businesses made on 
society, product/consumer, environment and employees. The financial tables of businesses are analyzed with ratio analysis 
method; Corporate Management Principles Accordance Reports were analyzed with content analysis method. In this study, 
Two Way Manova analysis was used to investigate statistically the effect of independence variables (CSR explanations) on 
dependent variables (financial ratios). As a result of assessment of data, it is concluded that the society is generally 
sensitive to corporate social responsibility explanations. 

 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Content Analysis, Financial Performance. 
Jel Classification:  M14, M20, G30 
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Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Açıklamalarının Finansal Performans 
Üzerine Etkisi: BIST-30’da Bir Uygulama” başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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GİRİŞ 

Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin 
varlıklarını sürdürebilmeleri sadece mal ve 
hizmet üretip kar elde etmelerine bağlı 
olmamaktadır. Her geçen gün artan bilgi 
teknolojileri sayesinde işletmeler hakkında 
her türlü bilgiye istediği zaman ulaşabilen mal 
ve hizmet kullanıcıları, işletmelerin toplum 
yararına yapmış oldukları çalışmalarına daha 
fazla önem verir hale gelmişlerdir. 

Sorumluluk anlayışı içinde hareket etme, 
herhangi bir karşılık beklemeksizin gönüllü 
olarak yapılan bir faaliyettir. Toplumun refah 
düzeyini yükseltmek yanında aynı zamanda 
topluma zarar vermeksizin yapılan faaliyetler, 
kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde 
yatan düşüncedir. Faaliyetleri sonucu üretip 
kazanan eğitim, sağlık, doğal çevrenin 
korunması gibi konularda toplum aracılığı ile 
kazandıklarından tekrar toplumun refah 
düzeyini yükseltecek şekilde harcayan 
işletmeler itibar kazanımı kadar, sürekli 
zorlaşan rekabet ortamında ayakta kalabilmek 
adına bir güç unsuru da kazanmış 
olacaklardır. Bu nedenle, sosyal çevreye 
duyarlı olan işletmeler, hedef kitlelerinin 
algılarında pozitif bir ivme kazandırma 
amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarında 
bulunmaktadır.  

Finansal performans, bir işletmenin karlılık ve 
yatırım amacıyla risk alabilme ve rekabet 
edebilme yeteneği olarak 
tanımlanabilmektedir (KARATEPE, 2008:89). 
Günümüzde işletmeler toplum tarafından 
sadece bilançoları, karları gibi finansal 
sermayeleri ile değil aynı zamanda sosyal 
sorumluluk anlayışları ile de 
değerlendirilmektedir (ATEŞOĞLU ve 
TÜRKER, 2010:210). Bunun yanında bazı 
yatırımcılar sadece faaliyetleri çevre ve sosyal 
konulara uyan işletmelere yatırım 
yapmaktadır ve bu durum sosyal sorumluluğa 
uygun faaliyette bulunan işletmelerin uzun 
vadede finansal performanslarını 
güçlendirmektedir (BAŞAR ve BAŞAR, 
2006:215). 

Bu çalışmada önce kurumsal sosyal 
sorumlulukla ilgili temel açıklamalar yapılmış 
ve daha sonra da elde edilen sonuçlar 
değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.  

1.KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
KAVRAMI  

İnsan doğası gereği sosyal bir varlık olagelmiş 
ve topluluklar halinde yaşamıştır. Sosyal 
kelimesi, Latince Socius (arkadaş, dost) 

kelimesinden türetilmiştir (BREZINKA, 
1994:5). Sosyal kelimesinden anlaşıldığı 
üzere, topluluklar halinde yaşamın kaçınılmaz 
gerekliliği olarak sosyal bir etkileşimin olması 
kaçınılmaz olmuştur. Doğaldır ki, arkadaşlık 
ve dostluk birbirine zarar vermeme, tersine 
fayda sağlama amacıyla kurulmaktadır. Bu da 
kişinin diğerleri konumunda olanlara karşı 
yükümlülüklerini yerine getirmesi yani 
sorumluluk alma ile mümkün olmaktadır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk ifadesinin 
kavramsal olarak ilk defa dile getirilmesi 
ekonomist Howard R. Bowen’ın (1953) “İş 
Adamlarının Sosyal Sorumlulukları” adlı 
kitabıyla olmuştur. Bowen işletmelerin karar 
verirken bu kararların sosyal etkilerine de 
önem vermeleri gerektiğine (BALI ve CİNEL, 
2011:48), iş adamlarının sosyal sorumluluk 
bilinci içinde faaliyette bulunmalarının 
ekonomik sorunların iyileştirilmesi ve 
ekonomik amaçlara ulaşmada katkı 
sağlayacağına vurgu yapmıştır (GÜR, 
2012:90). 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramından 
genel olarak işletmelerin sürdürülebilir 
büyüme amaçları doğrultusunda üretim 
yaparken, doğaya ve çevreye zarar vermeden 
faaliyetlerini gerçekleştirmesi anlaşılmaktadır 
(SARICA ve YÜKSEL, 2012:50). Daha iyi bir 
toplum ve daha iyi çevre için işletmelere 
düşen görevler (KAVUT, 2010:3) olarak da 
tanımlanabilen kurumsal sosyal sorumluluk, 
istediği halde topluma katkı sağlama 
düzeyinde faaliyetlere giremeyen kişilerin, bu 
kapsamda faaliyetleri olan işletmelerin 
ürünlerini alarak yardımlaşma gereksinimini 
tatmin etmesi için de bir yol olarak görülebilir. 

2.KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN 
ARTIŞ NEDENLERİ 

Günümüz toplumu, dünyada yaşanan olaylara 
karşı bireysel ya da demokratik kitle örgütleri 
aracılığıyla verdiği tepkiyi, alışveriş yaptığı 
işletmelerden de beklemektedir. Dünyada 
yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel ve 
çevresel problemlere karşı tepki göstermeyen, 
bu alanlarda çözümler üretmeyen işletmeler, 
tüketicilerin kendi mal ve hizmetlerini tercih 
etmemeleri ile cezalandırılabilmektedirler 
(ATEŞOĞLU ve TÜRKER, 2010:208). Bunun 
sonucu olarak işletmelerin elde ettiği 
değerleri toplumun çeşitli kesimlerine faydalı 
olacak biçimde kullanmadığı veya toplumla 
birlikte paylaşmadığı takdirde uzun dönemde 
yaşama şansı azalmaktadır (SARICA ve 
YÜKSEL, 2012:52). Aynı şekilde çevreye 
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zararlı teknoloji kullanan, sağlığa zararlı ürün 
ve hizmetler sunan, vergi kaçıran, çocuk isçi 
çalıştıran işletmeler toplumsal tepkilerle karşı 
karşıya kalmaktadır (YEMİŞÇİ, 2009:17). 

İşletmeler, mal ve hizmet arz edenlerin 
çoğalması bununla birlikte mal ve hizmet 
talep edenlerin birçok alternatif içinden seçim 
yapabilecek pozisyona gelmesinden dolayı, 
nasıl seçilebilir olunacağı konusunda arayış 
içine girmişlerdir. Bununla birlikte kurumsal 
sosyal sorumluluk, rekabet ortamında ayakta 
kalabilmek adına parlak bir fikir olarak 
gelişmiştir (DUBIELZIG ve SCHALTEGGER, 
2005:240). Dolayısıyla işletmeler rekabet 
dünyasında ayakta kalabilmek ve marka 
tutundurma amacıyla kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmalarına yönelmişlerdir 
(BALI ve CİNEL, 2011:46). Kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmaları uzun soluklu ve 
istikrarlı bir çalışma gerektirmektedir. Bu 
çalışmalar işletme adına yarattığı olumlu imaj 
sayesinde işletmelere uzun dönemde kar 
olarak geri dönmektedir (KELGÖKMEN, 
2010:307).  

İşletmeler faaliyetleri sonucu kar elde etme 
mecburiyeti hissettikleri kadar, aynı 
faaliyetlerinden sorumlu olma konusunda da 
baskı altındadırlar (BALI ve CİNEL, 2011:54). 
Bu bağlamda işletmelerin neden kurumsal 
sosyal sorumluluk çalışmalarını 
gerçekleştirmeleri gerektiği iki şekilde 
açıklanabilir. Birincisi bütünüyle etik kaygıdır, 
diğeri ise örgütün çevresiyle ilişkilerini 
düzenleyerek uzun vadeli çıkarları 
korumaktır (VAN HETHOF, 2009:7). Kurumsal 
sosyal sorumluluk bir işletmenin yapması ya 
da yapmaması gereken şeylerden ziyade 
işletmelerin aldıkları sorumlulukların 
ölçüsüdür (HANSEN ve SCHRADER, 2005: 
377). Dolayısıyla işletmeler sorumluluk 
aldıkları oranda yaşadıkları toplum tarafından 
kabullenilmekte ve tercih nedeni 
olmaktadırlar. 

3.TOPLUMUN KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUĞA BAKIŞI VE KURUMSAL 
SOSYAL SORUMLULUKTAN BEKLENTİSİ 

Sağlıklı bir toplumun her zaman başarılı 
işletmelere ihtiyacı vardır (PORTER ve 
KRAMER, 2006:82). Toplum işletmelerden 
sosyal sorunlara ilgili davranmalarını, bu 
sorunların kaynağı kendileri olsun veya 
olmasın çözümüne katkıda bulunmalarını 
beklemektedir. Bir işletme kar elde etmek, 
büyümek ve bununla birlikte yaşamını 
sürdürmek amacıyla faaliyet göstermektedir. 
Dolayısıyla işletmelerin tüm faaliyetleri 

öncelikle kendi yaşamsal dinamiğini belirli bir 
seviyede tutmak adına yapılmaktadır. Sadece 
kendi yaşamını idame ettirmek adına faaliyet 
sürdüren işletmelerin üzerindeki toplumsal 
baskı hem işletme içinden hem de işletme 
dışından gelmektedir. Bununla birlikte 
işletmelerin öncelikli sorumluluğunun mal ve 
hizmet üretmek olduğu toplumsal fayda 
yaratma işlevine bu faaliyetle başladığı 
bilinmektedir. Mal ve hizmet üreterek 
toplumun birtakım mal ve hizmet ihtiyacını 
karşılamak ve bunun dahilinde topluma 
istihdam olanağı sağlamakla işletme 
ekonomik sorumluluğunu gerçekleştirmiş 
olmaktadır. Fakat değişen dünya dinamikleri 
içinde sosyal yaralardan, çevrenin 
kirlenmesinden, yaşanabilir bir dünya için 
kaynakların giderek azalmasından daha fazla 
haberdar olan ve daha fazla duyarlılık 
geliştiren toplum için sadece ekonomik 
sorumluluğun yerine getirilmesi yeterli 
olmamaktadır. Bu bağlamada işletmeler 
sosyal sorumluluk çalışmaları yoluyla topluma 
sadece ekonomik çıkarlar adına faaliyet 
göstermediklerini bunun yanında ekonomik 
fayda sağlamanın dışında amaçları da 
olduğunu anlatmak durumundadırlar (GÜMÜŞ 
ve ÖKSÜZ, 2009:21-44). Dolayısıyla işletme ve 
toplum devamlı bir alışveriş içindedir. Bu 
karşılıklı alışveriş işletme ve toplumu 
birbirine karşı sorumlu olmaya zorlamaktadır. 
Toplumun beklentilerini karşılayabilecek 
durumda olmayan işletmelerin faaliyet 
göstermeye çalışmasının bir anlamı 
olmayacağı gibi, toplumun talepleri 
olmaksızın işletmelerin faaliyet göstermeleri 
de, işletmelerin amaçlarına ulaşmaları 
açısından çok anlamlı olmamaktadır. 
Dolayısıyla işletmeler, ürettiği mal ve 
hizmetin toplum tarafından kabullenilip 
kullanılmasını ve devamında da talep 
edilmesini beklemekte, toplum da 
ihtiyaçlarının kolay, ucuz ve kaliteli mal ve 
hizmet ile karşılanmasını beklemektedir. 
İşletmeler pek çok işletme arasından tercih 
edilir bir konumda olmak adına toplumun mal 
ve hizmet dışında var olan beklentilerini de 
karşılamak için sosyal sorumluluk çalışmaları 
yapar hale gelmişlerdir. Bununla birlikte 
işletmelerin yaşadığı toplumu tanıması, 
toplumun duyarlılıklarını ölçümlemesi, 
toplumun bir parçası olduğu bilinciyle 
varlığını sürdürmesi gerekmektedir. 

4. LİTERATÜR TARAMASI 

Kurumsal sosyal sorumluluğun finansal 
performansa etkisini inceleyen birçok 
araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan 
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gerek ülkemizde gerekse yurtdışında yapılmış 
olanlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

Tonus ve Tez (2013) tarafından yapılan bir 
araştırmada farklı paydaşların işletmenin 
kurumsal itibarını değerlendirmelerinde 
sosyal ve finansal performans algılarının farklı 
olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar paydaş gruplarının gözünde 
işletmenin kurumsal itibarının 
değerlendirilmesinde, sosyal performans ve 
finansal performans algılama düzeyleri 
arasında farklılık olduğunu ortaya koymuştur. 

Fettahoğlu (2013) tarafından yapılan, BIST’e 
kote olmuş 2009-2011 yıllarında 
sürdürülebilirlik raporu yayınlayan 16 
işletmenin sosyal sorumluluk performansı ile 
finansal performansı arasında bir ilişki olup 
olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda bazı veriler için anlamlı sonuçlar 
elde edilmiştir. Alparslan ve Aygün (2013) 
tarafından yapılan 117 işletmeyi kapsayan 
araştırma sonucunda, kurumsal sosyal 
sorumluluk ile işletme performansı 
göstergeleri arasında pozitif bir ilişkinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çelik, Dinçer ve 
Yılmaz (2012) tarafından yapılan 12 bankayı 
kapsayan araştırma sonucunda; Kurumsal 
Yönetim İlkeleri doğrultusunda, özellikle 
kurumsal sosyal sorumluluk alanında yapılan 
çalışmaların, işletmelerin finansal 
performansları üzerinde pozitif etkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Arsoy, Arabacı ve Çiftçioğlu (2012) tarafından 
28 işletmenin verileri ile yapılan araştırma 
sonucunda, kurumsal sosyal sorumluluk ve 
işletme performansı arasında pozitif bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uslu, Başcı ve 
Gambarov (2008) tarafından yapılan, 
Türkiye’de üç farklı sektörde faaliyet gösteren 
işletmeler ve bu işletmelerin yürütmekte 
olduğu üç farklı sosyal sorumluluk 
kampanyasına yönelik araştırma sonucunda 
tüketicilerin sosyal sorumluluk 
kampanyalarına yönelik genel anlamdaki 
inançlarının pozitif olduğu ve kampanyalara 
yönelik tutum olarak sağladıkları desteğin 
yüksek olduğu görülmüştür. 

Bayraktaroğlu ve Özge (2008) tarafından 
İzmir’de 17 kişi ile yapılan bir araştırma 
sonucunda; işletmelerden sosyal sorumluluk 
kapsamındaki en önemli beklentinin, 
işletmelerin sağlıklı ürün üretmeleri olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, sadece ürünün 
sağlıklı olması değil, bunun yanında ürün ya 
da atığının yarattığı maddi/manevi zararın 
telafi edilmesinin de beklendiği ve özellikle 

gıda üreten işlemelerden anlaşılır, doğru ve 
eksiksiz bilgilendirme beklendiği, bununla 
birlikte çevresel faktörlere duyarlılık, yasalara 
uygun davranmanın toplum açısından çok 
önemli sorumluluklar olarak görülmediği 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Atakan ve İşçioğlu (2006) tarafından İzmir ve 
İstanbul’da 64 kişi ile yapılan bir araştırma 
sonucunda; tüketicilerin, işletmelerin sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinde bulunmaları 
gerektiğini savunduğu, tüketicilerin 
işletmelerin ekonomik, yasal ve etik 
sorumluluklarını yerine getirmeleri 
gerektiğini vurguladıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca, tüketicilerin kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan 
işletmelerin ürünlerini satın almak için daha 
fazla ücret ödemeye ve fazla mesafe katederek 
daha uzağa gitmeye istekli olmadıkları, 
tüketicilerin kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinde bulunan işletmeleri yakınlarına 
tavsiye etmeye istekli olmadıkları, tüketiciler 
için işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine karşı “tutum ve davranış 
ayrılığı”nın olmadığı, fiyat farkının çok olduğu 
veya marka değiştirmenin yüksek maliyet 
getireceği sektörlerde kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinin ürün alımına 
olumlu bir etkisinin olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bununla birlikte tüketicilerin fiyat 
ve kalitenin eşit olduğu durumlarda dahi, 
kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen bir 
işletmeyi destekleyebilmeleri için öncelikle 
işletmeye güven duymaları ve destekte 
bulunulan alana önem vermeleri gerektiğini 
ifade ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.  

İşseveroğlu (2001) tarafından İstanbul’da 34 
anonim şirkette yapılan bir araştırma 
sonucunda; işletmelerin uzun dönemde 
varlığını sürdürebilmesinin toplumun algı, 
tutum ve davranışlarıyla yakından ilişkili 
olduğu, toplumsal ve sosyal isteklerin 
işletmeler açısından sıkıntılı olabileceği gibi, 
bu çevrelerden gelen isteklere karşı duyarlılık 
gösteren işletmelerin sorunlarında azalma 
olabileceği, işletmelerin kararlarının toplumu 
olumsuz veya olumlu yönde etkileyebileceği, 
işletmelerin başarı veya başarısızlıklarını 
toplumun tutum ve davranışlarının belirlediği 
sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Nadeem (2012) tarafından 156 işletmeyi 
kapsayan araştırma sonucunda kurumsal 
sosyal sorumluluk ve finansal performans 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Uwuigbe ve Egbide (2012) 
tarafından Nijerya’da 41 işletme ile yapılan 
araştırma sonucunda kurumsal sosyal 
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sorumluluk açıklamaları ve finansal 
performans arasında pozitif bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Chen ve Wang (2011) 
tarafından Çin’de yapılan, araştırmaya konu 
olan işletmelerin 2007 ve 2008 yıllarının 
verilerine dayanan çalışmalarında kurumsal 
sosyal sorumluluk ve finansal performans 
arasında pozitif bir etki olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Nelling ve Webb (2009) tarafından yapılan 
araştırmada kurumsal sosyal sorumluluk ve 
finansal performans arasındaki ilişki 
incelenmiş ve geleneksel istatiksel yöntemler 
kullanıldığında iki değişken arasında ilişki 
bulunduğu fakat zaman serisi yöntemiyle bu 
ilişkinin önceden düşünülenden çok daha 
zayıf olduğu sonucuna varılmıştır. Tsoutsoura 
(2004) tarafından yapılan 1996-2000 yıllarını 
kapsayan çalışmada finansal performans ve 
kurumsal sosyal sorumluluk arasında pozitif 
ilişki olduğu sonucuna varılmıştır 

McWilliams ve Siegel (2000) tarafından 
yapılan bir araştırma sonucunda kurumsal 
sosyal sorumluluğun finansal performans 
üzerinde tarafsız bir etkisi olduğu sonucuna 
varılmıştır. Waddock ve Graves (1997) 
tarafından yapılan kurumsal sosyal 
performans ile finansal performans arasındaki 
etkiyi inceleyen araştırma sonucunda pozitif 
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Roberts (1992) tarafından 80 işletmeyi 
kapsayan araştırma sonucunda kurumsal 
sosyal sorumluluk ve finansal performans 
arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

McGurie, Sundgren ve Schneeweis (1988) 
Fortune Magazine’in işletme itibar 
derecelendirme oranları kullanılarak 
yaptıkları araştırmalarında, işletmelerin 
finansal performans ile kurumsal sosyal 
sorumluluk algıları arasındaki ilişki analiz 
edilmiştir. Hisse senedi piyasası gelirleri ve 
muhasebe tabanlı ölçülerle değerlendirilen 
işletmelerin performansının, kurumsal sosyal 
sorumluluk ile daha yakından ilişkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca risk 
ölçümlerinin sosyal sorumluluk ile daha 
yakından ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Cochran ve Wood (1984) tarafından yapılan 
bir araştırma sonucunda da kurumsal sosyal 
sorumluluk ve finansal performans arasında 
pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

 

5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, 2011-2012 yılları arasında 
BIST-30 Endeksinde yer alan üretim 
işletmelerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporlarında açıklamış oldukları 
kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve bu 
işletmelerin adı geçen yıllar itibarıyla finansal 
raporları evren olarak seçilmiştir. Çalışmaya 
konu olan işletmeler 2011-2012 yıllarında 
BIST-30 endeksinde yer alan üretim 
işletmeleridir. 

Çalışma üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. 
İlk aşamada işletmelerin Kurumsal Yönetim 
İlkeleri Uyum Raporlarında çalışanlar, 
ürün/tüketici, toplum ve çevre ile ilgili 
kurumsal sosyal sorumluluk açıklamaları 
içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 
İşletmelerin bu konular ile ilgili vermiş 
oldukları bilgilerin karşılaştırılması için, 
işletmelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 
Raporları incelenmiş ve bu konular ile ilgili 
cümle sayıları hesaplanmıştır.  

İçerik Analizi, bir metindeki değişkenleri 
ölçmek amacıyla, sistematik, tarafsız ve 
sayısal olarak yapılan bir analizi ifade 
etmektedir (ÖZDAŞLI ve ÇELİKKOL, 
2012:145). Bu analiz yöntemi ağırlıklı olarak 
yazılı ve görsel verilerin analiz edilmesinde 
kullanılmaktadır (ÖZDEMİR, 2010: 335). 
Klaus Krippendorff’un tanımıyla içerik analizi, 
bir mesajın içindeki verilerden tekrarlanabilir 
ve değerli çıkarımlar yapan bir araştırma 
tekniğidir (AZİZ, 2010: 121). İçerik analizi, 
analiz edilecek bir metnin içeriğindeki 
bilgilerin, önceden tanımlanmış kategoriler 
çerçevesinde, sayısal ve niteliksel olarak 
kodlanmasını gerektirmektedir (GUTHRIE ve 
ABEYSEKERA, 2006: 117). Kodlama 
sonucunda elde edilen sayısal ölçümler, farklı 
analizlerin yapılmasında veri olarak da 
kullanılabilmektedir (HACKSTON ve MILNE, 
1996: 84). İçerik analizi yoluyla verileri 
tanımlama ve verilerin içinde saklı gerçekleri 
ortaya çıkarma amaçlanmaktadır (GÜLBAHAR 
ve ALPER, 2009:100). 

İkinci aşamada ise, yine çalışma kapsamındaki 
işletmelerin finansal tablolarından 
yararlanılarak bu işletmelerin finansal 
performanslarının değerlendirilmesi için 
rasyo analizi yöntemi uygulanmıştır. 
Finansal analiz için seçilen oranlar likidite 
oranları, faaliyet oranları, finansal yapı 
oranları ve karlılık oranlarıdır. Analizde 
kullanılan oranlar Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Analizde Kullanılan Oranlar 

ORANLAR 

LİKİDİTE 
ORANLARI 

FAALİYET 
ORANLARI 

FİNANSALYAPI 
ORANLARI 

KARLILIK 
ORANLARI 

Cari oran Alacak Devir Hızı Yabancı Kaynak Oranı Faaliyet Karı Oranı 

Asit-test oranı Stok Devir Hızı Özkaynak Oranı Net Kar Oranı 

Nakit oranı Aktif Devir Hızı 
Yabancı Kaynakların 
Özkaynaklara Oranı 

Özkaynak Karlılık 
Oranı 

 Özkaynak Devir Hızı 
Duran Varlıklar Devamlı 
Sermaye Oranı 

Aktif Karlılık Oranı 

 
Net İşletme Sermayesi 
Devir Hızı 

  

Tablo 1’de görülen oranlar 2011 ve 2012 
yıllarında BIST-30 endeksinde yer alan 6 üretim 
işletmesinin finansal tablolarından 
yararlanılarak hesaplanmıştır. İşletmelerin 
finansal oranlarının hesaplanması için 
kullanılan veriler BIST resmi web sayfasından 
(www.bist.gov.tr) alınmıştır. Üçüncü olarak da 
içerik analizi sonuçları ile rasyo analizi 
sonuçları istatiksel olarak değerlendirilmiştir. 
Kurumsal sosyal sorumluluğun işletme 
performansı üzerindeki etkisini inceleyen 
çalışmada, işletmelerin finansal 
performanslarının değerlendirilmesi için veriler 
SPSS 20 (Statistical Packages for Social 
Sciences) istatistik programı ile analiz 
edilmiştir. İşletmelerin finansal 
performanslarını belirlemek üzere kullanılan 
finansal oranları bağımlı değişkenler, kurumsal 
sosyal sorumluluk açıklamaları ise bağımsız 
değişkenler olarak belirlenmiştir. İşletmelerin 
kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında 2011 
ve 2012 yıllarında verdikleri bilgilerin sayısal 
değerlerinin medyan hesaplaması yapılmış, bu 
değerin üzerinde puana sahip olan işletmelerin 
kurumsal sosyal sorumluluk puanı 2 (iyi), 
değerin altında puana sahip olan işletmelerin 
ise 1 (kötü) olarak kodlanmıştır. Bağımsız 
değişkenler “ürün/tüketici, toplum” ve “çevre, 
çalışan” olarak gruplandırılmıştır. Bağımsız 
değişkenlerin gruplandırılmasında içsel ve 
dışsal faktörler karma olarak ele alınmıştır. 
İşletmelerin ürettikleri ürün ve işletmede 
çalışanlar içsel faktörler, toplum ve çevre ise 
dışsal faktörler olarak kategorize edilmiştir. 
Bağımlı değişkenler (finansal oranlar) her bir 
oran kategorisinin içinden kategori sayısının 
çokluğuna göre 2’li, 3’lü olarak 
gruplandırılmıştır.  

Öncelikle işletmelerin 2011 ve 2012 yıllarındaki 
verileri, yıllar düzeyinde karşılaştırma 
yapabilmek için ayrı ayrı analiz edilmiş, analiz 
sonucunda sağlıklı veriler alınamadığından, 
veriler bir bütün halinde tek bir veri olarak 
kabul edilerek analiz gerçekleştirilmiştir. 

İki farklı grup arasında karşılaştırma yapmak 
gerektiğinde t testi kullanılmaktadır. Eğer grup 
sayısı ikiden fazla ise bu durumda varyans 
analizi kullanılmaktadır (EYMEN, 2007:117). 
Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sayısına göre 
varyans analizinin türü değişmektedir. 
Çalışmada birden fazla bağımsız değişkenin 
birden fazla bağımlı değişken üzerindeki etkisi 
araştırıldığından İki Yönlü Manova 
(Multivariate Analysis of Variance) analizi 
kullanılmıştır. İki Yönlü Manova analizi iki 
bağımsız değişkenin, birden fazla bağımsız 
değişken üzerindeki etkisini araştırmak için 
kullanılan bir varyans analizi tekniğidir. 
Manova’da gruplar boyunca bağımlı 
değişkenlerin kovaryans matrislerinin eşit 
olduğu varsayımını test etmek için Box’s M testi 
kullanılmaktadır. Buradaki p (sig.) değeri 
0,05’ten küçükse, kovaryans eşitliği 
sağlanamamıştır. Bu durumda kovaryans 
eşitliği sağlanmazsa da, sonuçlara şüphe ile 
bakılmaktadır. Manova analizi sonucunda elde 
edilen çoklu karşılaştırma tablosu (Mutivariate 
Tests) sig. kolonu, Manova temel hipotezini test 
etmektedir. Buradaki değer eğer 0,05”ten küçük 
ise, faktörün en az iki grubu arasında bağımlı 
değişkenlerden en az birisinde anlamlı bir fark 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (KALAYCI, 
2006: 158-160-164).  
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6. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmada temel olarak iki hipotez α=0,05 
anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Çalışmanın 
temel hipotezleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

H0: BIST-30 endeksindeki üretim işletmelerinin 
kurumsal sosyal sorumluluk açıklamaları ile 
finansal performansları arasında anlamlı bir 
fark yoktur. 

H1:BIST-30 endeksindeki üretim işletmelerinin 
kurumsal sosyal sorumluluk açıklamaları ile 
finansal performansları arasında anlamlı bir 
fark vardır. 

6.1.İşletmelerin KSS (Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk) Kapsamında Vermiş Oldukları 
Bilgilere ilişkin Değerlendirilmesi 

İşletmelerin 2011 ve 2012 yıllarında Kurumsal 
Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarında KSS 
kapsamında vermiş oldukları bilgiler Tablo 2 ve 
Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 2 incelendiğinde işletmelerin 2011 
yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 
Raporlarında; çalışan, ürün/tüketici, çevre ve 
toplum konularında değindikleri cümle sayısı 
toplamda 294 olup bu cümlelerin %49,3’ünün 
“çalışan” hakkında, %24,8’inin “ürün ve 
tüketici” hakkında, %15,3’ünün “çevre” 
hakkında, %10,5’inin “toplum” hakkında olduğu 
görülmektedir. İşletmelerin en çok “çalışan” ile 
ilgili, en az ise “toplum” ile ilgili bilgiler 
verdikleri, bir işletmenin ise “çevre” hakkında 
hiçbir bilgi vermediği görülmektedir. 

Tablo 2. İşletmelerin KSS Kapsamında 2011 Yılında Vermiş Oldukları Bilgiler 

2011 İNCELENEN ÖZELLİK 

İşletmeler 
ÇALIŞAN 

ÜRÜN/ 

TÜKETİCİ 
ÇEVRE TOPLUM CÜMLE SAYISI 

N % N % N % N % N % 

Arçelik 42 46,6 22 24,4 14 15,5 12 13,3 90 100 

Petkim 30 44,1 15 22 20 29,4 3 4,41 68 100 

Şişecam 21 53,8 13 33,3 3 7,6 2 5,1 39 100 

Tüpraş 24 58,3 6 14,6 7 17 4 9,7 41 100 

Kardemir 22 64,7 10 29,4 1 2,9 1 2,9 34 100 

Ereğli D.Ç. 6 27,2 7 31,8 0 0 9 40,9 22 100 

Toplam C.S.  145 49,3 73 24,8 45 15,3 31 10,5 294 100 

Kaynak: İşletmelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarından derlenerek tablolaştırılmıştır. 
Ereğli D.Ç.= Ereğli Demir Çelik, Toplam C.S.= Toplam Cümle Sayısı 
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Tablo 3 incelendiğinde işletmelerin 2012 
yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 
Raporlarında; çalışan, ürün/tüketici, çevre ve 
toplum konularında değindikleri cümle sayısı 
toplamda 295 olup bu cümlelerin %54,9’unun 
“çalışan” hakkında, %20,6’sının “ürün ve 
tüketici hakkında”, %13,8’inin “çevre” 
hakkında, %10,5’inin “toplum” hakkında 

olduğu görülmektedir. İşletmelerin 2011 yılına 
benzer şekilde en çok “çalışan” ile ilgili, en az 
ise “toplum” ile ilgili bilgiler verdikleri, bir 
işletmenin ise “çevre” hakkında hiçbir bilgi 
vermediği görülmektedir. 2011 yılına göre 
işletmelerin 2012 yılında verdikleri bilgilerde 
“çalışan” dışında bir artış gözlenmemekte, 
tersine düşüş olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. İşletmelerin KSS Kapsamında 2012 Yılında Vermiş Oldukları Bilgiler 

2012 İNCELENEN ÖZELLİK 

İşletmeler 
ÇALIŞAN 

ÜRÜN/ 

TÜKETİCİ 
ÇEVRE TOPLUM CÜMLE SAYISI 

N % N % N % N % N % 

Arçelik 47 54 16 18,3 8 9,1 16 18,3 87 100 

Petkim 29 43,9 14 21,2 22 33,3 1 1,5 66 100 

Şişecam 23 62,1 9 24,3 4 10,8 1 2,7 37 100 

Tüpraş 17 50 8 23,5 5 14,7 4 11,7 34 100 

Kardemir 33 82,5 6 15 1 2,5 0 0 40 100 

Ereğli DÇ 13 41,9 8 25,8 1 3,2 9 29 31 100 

Toplam CS 162 54,9 61 20,6 41 13,8 31 10,5 295 100 

Kaynak: İşletmelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarından derlenerek tablolaştırılmıştır. 
Ereğli D.Ç.= Ereğli Demir Çelik,  
Toplam C.S.= Toplam Cümle Sayısı 

6.2.Bağımlı Ve Bağımsız Değişkenlerin Çoklu 
Karşılaştırma Analiz Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi 

Çalışma kapsamında bağımlı ve bağımsız 
değişkenlerin karşılaştırmalı olarak analiz 
edildiği 19 adet tablo elde edilmiştir. Bu 
tablolardan “Duran Varlıklar Devamlı Sermaye 
Oranı, Özkaynak Oranı ve Yabancı Kaynakların 

Özkaynaklara Oranı ile Toplum/Ürün/Tüketici 
Çoklu Karşılaştırma Tablosu” ve “Alacak Devir 
Hızı, Stok Devir Hızı ve Net İşletme Sermayesi 
Devir Hızı ile Çevre/Çalışan Çoklu Karşılaştırma 
Tablosu” ve bulgulara ait yorumlar aşağıda 
görülmektedir. 
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Tablo 4. Duran Varlıklar Devamlı Sermaye Oranı/Özkaynak Oranı/Yabancı Kaynakların 
Özkaynaklara Oranı, Toplum/Ürün/Tüketici Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

MultivariateTestsa 

Effect Value F Hypothesisdf Errordf Sig. PartialEtaSquared 

Intercept 

Pillai’sTrace ,993 513,635b 2,000 7,000 ,000 ,993 

Wilks’Lambda ,007 513,635b 2,000 7,000 ,000 ,993 

Hotelling’sTrace 146,753 513,635b 2,000 7,000 ,000 ,993 

Roy’sLargestRoot 146,753 513,635b 2,000 7,000 ,000 ,993 

Toplum 

Pillai’sTrace ,906 33,811b 2,000 7,000 ,000 ,906 

Wilks’Lambda ,094 33,811b 2,000 7,000 ,000 ,906 

Hotelling’sTrace 9,660 33,811b 2,000 7,000 ,000 ,906 

Roy’sLargesRoot 9,660 33,811b 2,000 7,000 ,000 ,906 

Ürün/tüketici 

Pillai’sTrace ,782 12,555b 2,000 7,000 ,005 ,782 

Wilks’Lambda ,218 12,555b 2,000 7,000 ,005 ,782 

Hotelling’sTrace 3,587 12,555b 2,000 7,000 ,005 ,782 

Roy’sLargestRoot 3,587 12,555b 2,000 7,000 ,005 ,782 

Toplum * 
Ürün/Tüketici 

Pillai’sTrace ,713 8,713b 2,000 7,000 ,013 ,713 

Wilks’Lambda ,287 8,713b 2,000 7,000 ,013 ,713 

Hotelling’sTrace 2,489 8,713b 2,000 7,000 ,013 ,713 

Roy’sLargestRoot 2,489 8,713b 2,000 7,000 ,013 ,713 

a. Design: Intercept + toplum + ürün/tüketici + toplum * ürün/tüketici 
b. Exactstatistic 
Box’s Test of Equality of CovarianceMatricesa 
F:2,062 Sig. ,103 

Tablo 4 incelendiğinde tüm değişkenler için 
p<0,05 olduğu görülmektedir. Sig. kolonundaki 
değerlere göre hem toplum değişkeninin, hem 
ürün/tüketici değişkeninin hem de 
ürün/tüketici*toplum etkileşiminin bağımsız 
değişkenler duran varlıklar devamlı sermaye 
oranı, özkaynak oranı ve yabancı kaynakların 

özkaynaklara oranı üzerindeki etkileri 
anlamlıdır. Partial Eta Squared kolonuna 
bakıldığında toplum için değerin 0,906, 
ürün/tüketici için 0,782 ve 
ürün/tüketici*toplum etkileşimi için 0,713 
olduğu dolayısıyla en kuvvetli etkinin toplum 
değişkeninde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5. Alacak Devir Hızı/Stok Devir Hızı/ Net İşletme Sermayesi Devir Hızı, Çevre/Çalışan 
Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

MultivariateTestsa 

Effect 

Value F Hypothesisdf Errordf Sig. PartialEtaSquared 

Intercept 

Pillai’sTrace ,954 41,678b 3,000 6,000 ,000 ,954 

Wilks’Lambda ,046 41,678b 3,000 6,000 ,000 ,954 

Hotelling’sTrace 20,839 41,678b 3,000 6,000 ,000 ,954 

Roy’sLargestRoot 20,839 41,678b 3,000 6,000 ,000 ,954 

Çalışan 

Pillai’sTrace ,525 2,209b 3,000 6,000 ,188 ,525 

Wilks’Lambda ,475 2,209b 3,000 6,000 ,188 ,525 

Hotelling’sTrace 1,104 2,209b 3,000 6,000 ,188 ,525 

Roy’sLargestRoot 1,104 2,209b 3,000 6,000 ,188 ,525 

Çevre 

Pillai’sTrace ,753 6,090b 3,000 6,000 ,030 ,753 

Wilks’Lambda ,247 6,090b 3,000 6,000 ,030 ,753 

Hotelling’sTrace 3,045 6,090b 3,000 6,000 ,030 ,753 

Roy’sLargestRoot 3,045 6,090b 3,000 6,000 ,030 ,753 

Çalışan * Çevre 

Pillai’sTrace ,725 5,270b 3,000 6,000 ,041 ,725 

Wilks’Lambda ,275 5,270b 3,000 6,000 ,041 ,725 

Hotelling’sTrace 2,635 5,270b 3,000 6,000 ,041 ,725 

Roy’sLargestRoot 2,635 5,270b 3,000 6,000 ,041 ,725 

a. Design: Intercept + çalışan + çevre + çalışan * çevre 
b. Exactstatistic 
Box’s Test of Equality of CovarianceMatricesa 
F:2,303 Sig. ,033 

Tablo 5 incelendiğinde çalışan değişkeni için 
p>0,05 olduğu görülmektedir. Sig. kolonundaki 
değerlere göre çalışan değişkeninin, bağımsız 
değişkenler alacak devir hızı, stok devir hızı, net 
işletme sermayesi devir hızı üzerindeki etkisi 
anlamsızdır. Bağımsız değişkenlerden hem 
çevre değişkeni, hem de çalışan*çevre 
etkileşimi incelendiğinde p<0,05 olduğu 
görülmektedir. Bu da hem çevre hem de 

çalışan*çevre etkileşiminin, bağımsız 
değişkenler üzerinde istatiksel olarak anlamlı 
bir etkisi olduğunu göstermektedir. Partial Eta 
Squared kolonuna bakıldığında değerin çevre 
değişkeni için 0,753, çalışan*çevre etkileşimi 
için 0,725 olduğu, dolayısıyla etkinin kuvvetli 
olduğu görülmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen 
bulgular Tablo 6’da toplu olarak görülmektedir. 

  



Şakir Sakarya, Ayşe Yıldırım, Sinan Aytekin; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Açıklamalarının Finansal Performans Üzerine Etkisi: B ist-
30’da Bir Uygulama 
 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 1-15. 
Journal of Economics  and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014.  
 

11 

Tablo 6. İşletmelerin KSS Açıklamalarının Finansal Performansa Etkisi 

KSS AÇIKLAMALARININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ 

KSS AÇIKLAMALARI 
LİKİDİTE 
ORANLARI 

FAALİYET 
ORANLARI 

KARLILIK 
ORANLARI 

FİNANSAL YAPI 
ORANLARI 

Toplum Etki Yok  Etki Yok  Etki Yok  Etki Var  

Çalışan Etki Yok  Etki Var  Etki Yok  Etki Yok  

Ürün/Tüketici Etki Var  Etki Var  Etki Var  Etki Var  

Çevre Etki Var  Etki Var  Etki Var  Etki Yok  

Tablo 6 incelendiğinde işletmelerin kurumsal 
sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları 
açıklamalar ve etki ettikleri finansal oranlar 
görülmektedir. İşletmelerin ürün/tüketici ve 
çevre hakkında yaptıkları açıklamaların likidite 
oranları üzerinde etkilerinin olduğu, toplum ve 
çevre hakkında yaptıkları açıklamaların ise 
likidite oranları üzerinde anlamlı etkilerinin 
olmadığı görülmektedir. Faaliyet oranları 
toplum ve çevre hakkında yapılan 
açıklamalardan etkilenirken, çalışan ve 
ürün/tüketici hakkında yapılan açıklamalardan 

etkilenmemektedir. İşletmelerin ürün/tüketici 
ve çevre hakkında yaptıkları açıklamaların 
karlılık oranlarına etkisi olduğu, toplum ve 
çalışan ile ilgili açıklamaların etkili olmadığı 
görülmektedir. Finansal yapı oranları 
işletmelerin toplum hakkında yaptıkları 
açıklamalardan etkilenirken diğer 
açıklamaların bu finansal oranlar üzerinde 
istatiksel olarak anlamlı bir etkisi 
bulunmamıştır. Bu nedenle sonuçlar H1 

hipotezini desteklemektedir. 
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SONUÇ 

İşletmelerin amacı ürün ve hizmet üretmek ve 
böylece varlıklarını devam ettirmektir. Fakat 
toplum işletmelere bu amaç dışında farklı görev 
ve sorumluluklar yüklemiştir. İşletmelerin uzun 
vadede varlıklarını devam ettirmeleri toplumun 
beklentilerine cevap verebilmesine ve bu 
bağlamda tercih edilebilir bir konumda 
olmalarına bağlıdır.  

Güçlü işletmeler, güçlü toplum içinde gelişip 
büyüyebilmektedir. Toplumun refah seviyesini 
yükseltecek her türlü girişim, yine toplum 
tarafından işletmelere kanalize edilecek bir 
talep potansiyeli yaratacaktır. Bu bağlamda 
uzun vadede işletmelerin lehine olabilecek 
kurumsal sosyal sorumluluk duyarlılığı 
işletmelerin varlıklarının devam ettirilmesinde 
stratejik bir durum oluşturacaktır. Bu bağlamda 
araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir; 

“Toplum” ile ilgili yapılan açıklamaların, 
finansal yapı oranları dışında pozitif bir etkiye 
sahip olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 
açıklamaların toplum tarafından ya yetersiz, ya 
da önemsiz bulunduğu düşünülmektedir. 
İşletmeler tarafında kurumsal sosyal 
sorumluluk kapsamında yapılan açıklamaların 
yüzdelik değerlerine bakıldığında, “toplum” ile 
ilgili yapılmış olan açıklamanın sıralamada en 
sonda yer almış olması, açıklamaların toplum 
tarafından yetersiz bulunduğu sonucunu 
destekler görülmektedir.  

“Çalışan” ile ilgili yapılan açıklamaların, faaliyet 
oranları dışında pozitif bir etkiye sahip olmadığı 
görülmektedir. Bununla birlikte kurumsal 
sosyal sorumluluk kapsamında yapılan 
açıklamaların yüzdelik değerlerine bakıldığında 
“çalışan” ile ilgili yapılan açıklamalar ilk sırada 
yer almıştır. Bu sonuç, işletme performansının 
daha çok dış müşterilerden etkilendiğini, ya da 
toplum tarafından önemsiz görüldüğünü ortaya 
koymaktadır. 

“Ürün/tüketici” ile ilgili yapılan açıklamaların, 
finansal oranların tümünde pozitif bir etkiye 
sahip olduğu görülmektedir. Toplumun en çok 
önem verdiği açıklama olarak görülen 
ürün/tüketici konusu, işletmelerin kurumsal 
sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları 
açıklamalarda ikinci sırada yer almaktadır. Bu 
sonuç, toplumun öncelikle kaliteli ürün ve 
kaliteli bir tüketici hizmeti talep ettiğini ortaya 
koymaktadır. 

“Çevre” ile ilgili yapılan açıklamaların finansal 
yapı oranları hariç, tüm finansal oranlar 
üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte kurumsal 
sosyal sorumluluk kapsamında yapılan 
açıklamaların yüzdelik değerlerine bakıldığında 
“çevre” ile ilgili yapılan açıklamalar üçüncü 
sırada yer almıştır. Bu sonuç, toplumun çevreye 
duyarlı işletmelere önem verdiğini ortaya 
koymaktadır. 

İşletmeler için kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarının bir bedeli olduğu kadar 
getirilerinin de olduğunun göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, küreselleşme ile 
birlikte değişen toplumsal beklentilere cevap 
verebilecek kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarının yönetilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü işletmeler toplum 
tarafından kabul edildikleri sürece varlıklarını 
uzun dönemde sürdürebileceklerdir. Bu da 
ancak işletmelerin toplumsal konulara daha 
duyarlı olmaları ve beklentileri çözümleyip 
uygulamaya geçirecek mekanizmaları kurmaları 
ile mümkün olabilecektir. 

İşletmelerin “çalışan, ürün/tüketici, çevre ve 
toplum” konularında kurumsal sosyal 
sorumluluk kapsamındaki çalışmalarına dair 
yaptıkları açıklamalar ayrı ayrı önemli olsa da, 
aslında bunların hepsi bir bütün halinde 
toplumun beklentisidir. Dolayısıyla bu konular 
birbirinden bağımsız olarak düşünülmemeli, 
hepsi sorumlu işletmeciliğin konusu olarak 
görülmelidir. Toplum; toplumsal sorunlara 
duyarlı, çalışan haklarına saygılı, çevreyi 
koruyan ve devamlılığı için çaba içinde olan, 
üretim safhalarında etik davranan ve tüketici 
haklarına duyarlı olan işletmeleri tercih 
etmektedir. Bu nedenle Kurumsal Yönetim 
İlkeleri Uyum Raporlarında verilen bilgilerin 
kapsamının genişletilmesi ve Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından çizilen sınırın dışında da 
açıklamalara yer verilmesi uygun olacaktır. 

Sonuç olarak kurumsal sosyal sorumluluk 
kapsamında yapılacak çalışmaların sadece bazı 
kuralları yerine getirmek amacıyla 
yapılmaması, uzun dönemdeki getirilerinin de 
göze alınarak maliyetlerine katlanılması, 
işletmelerin de toplumun bir parçası 
olduğundan hareketle, kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmalarının toplumun yararına 
olduğu kadar, bu toplum içinde yaşayan 
işletmelerin de uzun vadede yararına olacağı 
unutulmamalıdır.
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Aytuğ ONAN* 

ÖZ 

Türk ekonomisinin en önemli ve hızla gelişen sektörlerinden biri konut sektörüdür. Konut sektörüne olan bu ilgi, 
birçok yeni konut projesinin satışa sunulmasına neden olmaktadır. Konut projelerinin karar vericiler tarafından 
değerlendirilmesi, çok kriterli bir karar verme problemi olarak ele alınabilir. Çok Kriterli Karar Verme 
problemlerini çözebilmek amacıyla birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, en etkin ve kolay 
uygulanabilir Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden biri olan PROMETHEE yöntemi ve GAIA düzlemi 
kullanılarak, İzmir ili Karşıyaka ilçesinde satışa sunulmuş olan çeşitli konut projelerinin, konfor, büyüklük, oda 
sayısı, şehir içi konum gibi özellikler bakımından değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, PROMETHEE Yöntemi, Konut Sektörü. 
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THE USE OF PROMETHEE OUTRANKING METHOD IN 
EVALUATION OF HOUSING PROJECTS 

 

ABSTRACT 

Real estate is one of the most important and fast-growing sectors in the Turkish economy. The interest on housing 
sector has caused to put many new housing projects on the market. The evaluation of housing projects by decision 
makers can be handled as a multi-criteria decision making problem. Many different methods have been developed 
to solve multi-criteria decision making problems. In this study, one of the most efficient and easily applicable 
multi-criteria methods, namely PROMETHEE method has been used with GAIA plane in order to evaluate various 
housing projects on sale at Karşıyaka district of İzmir based on several criterias, such as comfort, gross floor area, 
number of rooms and location. 
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GİRİŞ  

Günlük hayatta karşımıza çıkan karar 
problemlerinin birçoğu çok kriterli bir yapıya 
sahiptir. Birçok karar verme probleminin, karar 
vericiler tarafından yalnızca tek bir kritere dayalı 
olarak karara bağlanması oldukça güçtür. Bunun 
yerine, ele alınan problemin farklı boyutlarını 
irdeleyen ekonomik, sosyal ve teknolojik 
kriterlere dayalı olarak sonuca ulaşılmaktadır. 
Örneğin, otomobil seçim probleminde kullanıcılar 
fiyatın yanı sıra, itibar, konfor, hız, güvenlik ve 
tüketim gibi başka kriterleri de göz önünde 
bulundurmaktadır (Brans ve Mareschal, 2005: 
165). Farklı karar vericilerin, farklı kriterlere 
verdikleri önem dereceleri değişkenlik 
gösterebilmekte ve bu farklı karar vericiler 
tarafından farklı seçimlerin yapılmasına neden 
olabilmektedir.  

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), seçeneklerin 
karar vericiler tarafından birçok kritere göre 
tanımlanmasına, değerlendirilmesine, 
sıralanması,na, derecelendirilmesine, seçilmesi ya 
da reddedilmesine olanak sağlayan yaklaşım ve 
modeller olarak tanımlanabilir (Tiryaki, 2003; 
Çitli, 2006: 49). ÇKKV, karar verme sürecinde 
genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bir arada 
ele alınmasını gerektirir. Farklı alanlardaki ÇKKV 
problemleri, farklılıklar ile birlikte temel olarak, 
bir ÇKKV probleminin, çok amaçlı olması, 
birbirleriyle çelişen kriterler içermesi, farklı 
kriterler için birbirleriyle kıyaslanamaz birimler 
içermesi gibi özellikler taşıdığı gözlenmektedir 
(Hwang ve Yoon, 1981).  

Günümüzdeki rekabetçi ortam, işletmelerin 
başarılı olabilmek için eskisine kıyasla daha 
stratejik kararlar almalarını ve karar verme 
sürecini daha ayrıntılı bir biçimde incelemelerini 
zorunlu kılmaktadır (Genç, 2013: 122). Bu, ÇKKV 
yöntemlerini, işletmelerin karar verme süreçleri 
için önemli bir konuma oturtmaktadır. 
Literatürde, ÇKKV problemleri ve yöntemleri, 
uzun yıllardan beri üzerinde çalışılan konulardan 
biridir. Bu bağlamda, pek çok ÇKKV yöntemi 
geliştirilmiş ve birçok farklı alandaki ÇKKV 
problemlerinin çözümü amacı ile kullanılmıştır. 
ÇKKV yöntemleri, temel olarak çok amaçlı karar 
verme yöntemleri ve çok kriterli karar verme 
yöntemleri olmak üzere iki sınıf altında 
incelenmektedir. Çok amaçlı karar verme 
yöntemleri arasında, Srinivasan ve Shocker 
yöntemi, toplu kriter yöntemi, değer fonksiyonu 
yöntemi, ardışık sıralama yöntemi ve hedef 
programlama gibi yaklaşımlar, çok kriterli karar 
verme yöntemleri arasında ise TOPSIS, analitik 
hiyerarşi süreci, analitik şebeke süreci, ELECTRE, 
PROMETHEE gibi çeşitli yaklaşımlar yer 

almaktadır (Hwang ve Yoon, 1981; Ersöz ve 
Kabak, 2010:100).   

Konut sektörü, inşaat sektörünün, emek yoğun ve 
kalifiyesiz işgücüne dayalı, ithalat bağımlılığı 
düşük, demir-çelik, çimento gibi bazı diğer 
sektörler ile etki halinde olan, üretim ve istihdam 
üzerinde süreklilik arz etmeyen bir bileşenidir 
(Özkurt, 2007:160). Konut sektörünün tarım, 
sanayi gibi önemli sektörler ile doğrudan ilişkili 
olması, bu sektörü önemli kılmaktadır. Konut 
sektörü, Türk ekonomisinin en önemli ve hızlı 
gelişen sektörlerinden biridir. Bunda, sektördeki 
yüksek karlılık oranı, konut sektörünün önemli bir 
yatırım aracı olarak görülmesi gibi etkenler rol 
oynamaktadır (Çengel, 2006). Konut sektörü, 
özellikle az gelişmiş ve/veya enflasyonun yüksek 
olduğu ülkelerde önemli bir yatırım aracı olarak 
görülmektedir. Bunda, gayrimenkullerin, diğer 
yatırım araçlarına kıyasla, daha güvenilir olmaları, 
sermaye piyasasının dayandığı yüksek risk ve 
benzeri faktörlerden doğrudan etkilenmeleri gibi 
faktörler etkili olmaktadır (Özkurt, 2007:160). 
Konut sektörünün karşı karşıya kaldığı başlıca 
sorunlar, finansman sorunu, uygun konut üretim 
teknolojisi seçimi sorunu, arsa spekülasyonu, 
gecekondulaşma, kayıt dışı ekonomi, kiralık konut 
sorunu şeklinde sıralanabilir (Öztürk ve Doğan, 
2010). Konut sektörüne ilişkin en temel 
sorunlardan biri finansman sorunudur. 
Uluslararası piyasalarda yaşanan finansal krizin 
temel nedenleri incelendiğinde, ipotekli konut 
kredilerinin konut sahiplerince ödenememesi, 
derecelendirme kuruluşlarının ipotekli konut 
finansmanına ilişkin menkul kıymetler hakkındaki 
yanlış derecelendirmeleri gibi etkenlerin krizde 
önemli rol oynadığı görülmektedir (Erdönmez, 
2009:85). Konut finansmanında gerçekleştirilen 
yanlış uygulamaların, önemli ekonomik sorunlar 
yaşanmasına neden olduğu gözlenmekte, bu, 
konut finansman sisteminin tasarrufları harekete 
geçirecek, tasarruflardan konuta ayrılan payı 
artıracak ve gerekli önlem ve kısıtların göz önünde 
bulunduracak şekilde tasarlanmasını gerekli 
kılmaktadır (Öztürk ve Doğan, 2010). Türkiye’de 
konut sektörünün gelişimi doğrudan genel 
ekonomik gelişmenin etkisi altındadır ve 
ekonomik istikrar ve gayri safi milli hâsıla 
bazındaki büyüme, konut sektörünün gelişmesine 
neden olmaktadır (Özkurt, 2007). Konut 
sektörünün, gerek finansal boyutu, gerek istihdam 
ve işgücü sağlama boyutu, gerekse ülkemizde hızla 
artan nüfusa dayalı olarak, artan konut 
gereksinimleri, sektörün, diğer sektörler ile olan 
ilişkilerinin incelenmesini, mevcut sorunlarının ve 
çözüm olanaklarının belirlenmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizdeki mevcut 
ve gelecekteki konut gereksinimlerinin 
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saptanması ve buna dayalı olarak konut üretim 
politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması 
gerekmektedir. 

Türk konut sektöründe güncel eğilim, yatırım ve 
ikamet amacıyla satın alınan konutların, sosyal 
gereksinimleri karşılayan, yüksek güvenlikli 
siteler şeklinde olması yönündedir (Yalçın vd., 
2010).  

Bu çalışma kapsamında, ÇKKV probleminin kolay 
ve anlaşılabilir bir biçimde çözümlenebilmesini 
sağlayan PROMETHEE yöntemi, markalı konut 
projelerinin, konfor, büyüklük, oda sayısı, şehir içi 
konum gibi özelliklere dayalı olarak 
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 

1. LİTERATÜR  

ÇKKV problemlerinde PROMETHEE (Preference 
Ranking Organization Method for Enrichment 
Evaluation) yönteminin kullanılması üzerine 
birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Literatürde 
PROMETHEE yönteminin temel olarak, çevre 
yönetimi, hidroloji ve su yönetimi, işletme ve 
finansal yönetim, kimya, lojistik ve ulaştırma, 
üretim, enerji yönetimi ve sosyal bilimler gibi 
alanlardaki problemlere çözüm üretebilmek 
amacıyla kullanıldığı görülmektedir (Behzadian 
vd., 2010:200). Araz ve Ozkarahan (2005)’ın 
çalışması bu çalışmalardan biridir. Çalışmada, 
finansal sınıflandırma problemleri için 
PROMETHEE yöntemine dayalı bir ana çatı 
sunulmuştur. Baourakis vd. (2002) tarafından 
gerçekleştirilen çalışmada ise PROMETHEE 
yöntemi tarım sektöründeki şirketlerin finansal 
kriterlere dayalı olarak değerlendirilmesinde 
kullanılmıştır. Bir başka çalışmada ise 
PROMETHEE yöntemi kullanılarak, işletme 
kuluçka merkezlerinin etkinliklerinin 
değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir (Schwartz 
ve Göthner, 2009:1072). Yöntem, işletme ve 
finansal yönetim alanında, yatırım yapmak için 
uygun stokların belirlenmesi, işletmelerin iş 
verimliliği derecelerine göre sıralanması, cazip 
portföylerin seçilmesi, finansal oranlara dayalı 
kredi risk değerlendirmesi gibi alanlarda, tek 
başına ya da temel bileşenler analizi, bulanık 
mantık, k-ortalama kümeleme, doğrusal 
programlama ve uzman sistemler gibi çeşitli 
yöntemler ile bütünleşik olarak 
uygulanabilmektedir (Behzadian vd., 2010:203).  

Türkiye’de ilgili alanda gerçekleştirilen 
çalışmaların başında, PROMETHEE sıralama 
yönteminin tedarikçi seçimi problemine 
uygulanması gelmektedir. Bu çalışmada, zor bir 
ÇKKV problemi olan ve tedarik zinciri 
yönetiminde büyük önem taşıyan tedarikçi seçimi 
problemi, PROMETHEE yöntemi ile incelenerek, 
alternatif tedarikçiler önceliklerine göre 
sıralanmıştır (Dağdeviren ve Eraslan, 2008:69). 
Bir başka çalışmada ise yöntem, en uygun 
otomobilin seçilebilmesi için kullanılmış ve sözel 
olarak ifade edilen kriterleri de kapsama almak 
amacıyla bulanık mantık kullanılarak yöntem 
genişletilmiştir (Ballı vd., 2007:139). Benzer bir 
başka çalışmada yöntem, en uygun panelvan 
otomobili seçmek üzere fiyat, yakıt, hız, güvenlik 
gibi kriterler dikkate alınarak uygulanmıştır 
(Soba, 2012:4708-4721). Bir diğer çalışmada ise 
yöntem kullanılarak Türkiye’de en çok kullanılan 
üç alışveriş sitesi, teslimat süresi, kampanya 
geçerlilik süresi ve indirim çekleri sayısı gibi 
kriterlere dayalı olarak sıralanmıştır (Özgüven, 
2012:195-201).   

2. PROMETHEE YÖNTEMİ  

PROMETHEE yöntemi, ÇKKV problemlerinin 
çözümü için geliştirilmiş, alternatiflerin ikili 
karşılaştırmalara dayalı olarak değerlendirildiği 
bir öncelik yöntemidir. Yöntemde, alternatiflerin 
değerlendirilmesi için kullanılan kriterler, karar 
vericiler tarafından uygun görülen önem 
derecelerine göre ağırlıklandırılır. Bu ağırlıklar, 
daha önemli kriterler daha büyük değerler alacak 
ve kriterler için atanan toplam ağırlıklar bire eşit 
olacak şekilde, negatif olmayan sayılar arasından 
seçilir (Brans ve Mareschal, 2005: 168).   

PROMETHEE yöntemi, alternatifler arasında ikili 
karşılaştırmaya dayanan bir önceliklendirme 
yapısına sahiptir. Yöntemde, kriterler arasında 
değerlendirmenin yapılabilmesi için tanımlı altı 
farklı tercih fonksiyonu yer almaktadır. Bunlar, 
birinci tip (olağan), ikinci tip (U tipi), üçüncü tip (V 
tipi), dördüncü tip (seviyeli), beşinci tip (lineer) ve 
altıncı tip (Gaussian) tercih fonksiyonlarıdır 
(Brans ve Vincke, 1985). Tablo 1’de yöntemde 
kullanılan tercih fonksiyonlarının parametreleri, 
fonksiyonları ve grafiksel gösterimlerine ilişkin 
bilgi sunulmuştur. 

 
  



Aytuğ ONAN 
Promethee Sıralama Yönteminin Konut Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullaıilması 
 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 17-28. 
Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue: 1 Year: June 2014. 
 

20 

 
Tablo 1: PROMETHEE Yöntemi Tercih Fonksiyonları 

Tercih 
Fonksiyonu 

Tipi 

Grafiksel Gösterim Fonksiyon Tanımı Parametre 
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(Kaynak: Brans ve Mareschal, 2005:170) 

Karar vericiler, PROMETHEE yöntemi ile belirli 
birçok kriterli karar verme probleminin çözümünde 

yukarıda değinilen tanımlı tercih fonksiyonlarından 
birisini seçebilirler. Tercih fonksiyonlarının 
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seçilmesinde, kriterlerin yapısı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Üçüncü tip (V tipi) ve beşinci tip 
(lineer) tercih fonksiyonları, fiyat, maliyet, güç ve 
benzeri nicel kriterler için uygundur. Üçüncü tip (V 
tipi) tercih fonksiyonu, beşinci tip (lineer) tercih 
fonksiyonunun özel bir çeşididir. Bu iki tercih 
fonksiyonu arasındaki temel farklılık 
parametrelerdir. Altıncı tip (Gaussian) tercih 
fonksiyonunun parametrelerinin ayarlanması 
zordur ve genellikle az kullanılmaktadır. Birinci tip 
(olağan) ve dördüncü tip (seviyeli) tercih 
fonksiyonları, kalitatif kriterlerde oldukça uygun 
çalışmaktadır. İkinci tip (U Tipi) tercih fonksiyonu 
ise seviyeli tercih fonksiyonunun özel bir biçimidir 
ve daha az sıklıkla kullanılmaktadır (Mareschal, 
2013). 

Tercih fonksiyonlarının belirlenmesinin ardından, 
tercih indeksleri denklem 1 ve denklem 2’de 
belirtilen şekilde hesaplanır (Brans ve Mareschal, 
2005: 171):   

j

k

j

j wbaPba ),(),(
1




     (1) 

j

k

j

j wabPab ),(),(
1




    (2) 

Denklem 1 ile hesaplanan ifade, a’nın b’ye göre 
bütün kriterler üzerinden ne derecede tercih 
edildiğini, denklem 2 ile hesaplanan ifade ise b’nin 
a’ya göre bütün kriterler üzerinden ne derece tercih 
edildiğini belirtir. Her bir a ve b çifti için denklem 3-

6 arasında verilen özellikler geçerlidir (Brans ve 
Mareschal, 2005: 172):    

0),( aa    (3) 

1),(0  ba    (4) 

1),(0  ab    (5) 

1),(),(0  abba     (6) 

a ve b arasında 0),( ba şeklinde bir ilişki 

olması, a’nın b’ye göre bütün kriterler göz önünde 
bulundurulduğunda zayıf tercih edilme durumunu 
belirtmektedir. Benzer şekilde, a ve b arasında 

1),( ba şeklinde bir ilişki olması, a’nın b’ye 

göre bütün kriterler göz önünde 
bulundurulduğunda güçlü bir biçimde tercih edilme 
durumunu belirtmektedir (Brans ve Mareschal, 
2005:172).  

Tercih endekslerinin hesaplanmasının ardından, 
her bir alternatif için pozitif ve negatif akım 
değerleri sırasıyla denklem 7 ve 8’de verilen 
biçimde belirlenir (Brans ve Mareschal, 2005:172): 
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Şekil 1: PROMETHEE Üstünlük Akımları 

(Kaynak: Brans ve Mareschal, 2005:173) 

Şekil 1’de PROMETHEE üstünlük akımları, solda 
pozitif akım, sağda negatif akım yer alacak şekilde 
gösterilmiştir. Pozitif akım, a alternatifinin 
karşılaştırmada kullanılan diğer alternatifler 
üzerinde nasıl üstünlük sağladığını, negatif akım ise 
a alternatifine diğer alternatiflerin nasıl bir 
üstünlük sağladığını belirtmektedir (Genç, 2013: 
127). 

Ardından, PROMETHEE I ile kısmi öncelikler 
belirlenir. Böylelikle, alternatiflerin birbirlerine 

göre tercih edilme durumları, birbirlerinden farksız 
ve birbirleri ile karşılaştırılamayacak alternatiflerin 
belirlenmesi sağlanır (Dağdeviren ve Eraslan, 
2008:72). Burada a ve b alternatifleri için çeşitli 
durumlar söz konusu olabilmektedir: 

)()( ba    ve )()( ba   (9) 

)()( ba    ve )()( ba   (10) 
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)()( ba    ve )()( ba   (11) 

)()( ba    ve )()( ba   (12) 

)()( ba    ve )()( ba   (13) 

)()( ba    ve )()( ba   (14) 

Burada, denklem 9, denklem 10 ya da denklem 
11’de verilen koşullardan birinin sağlanması 
durumunda a alternatifi b alternatifine göre daha 
tercih edilebilir bir alternatiftir. Alternatifler 
arasında denklem 12’de sunulan ilişkinin var olması 
durumunda bu iki alternatif birbirlerinden 
farksızdır. Alternatifler arasında, denklem 13 ya da 
denklem 14’te belirtilen koşullardan birinin 
sağlanması durumunda ise a alternatifi ile b 
alternatifi karşılaştırılamaz. PROMETHEE I yöntemi 
ile karar verici birbiriyle karşılaştırılması mümkün 
olmayan alternatifler elde edecek ve tam bir 
sıralama elde edemeyecektir. 

PROMETHEE II yöntemi ile ise alternatifler 
arasındaki tam sıralama elde edilebilmektedir. Net 
akım değeri, denklem 15’te verilen formüle göre 
hesaplanır (Brans ve Mareschal, 2005:174): 

)()()( aaa       (15) 

Burada a ve b alternatifleri için söz konusu olan 
denklem 16 ve 17’de verilen durumlara dayalı 
olarak alternatiflere ilişkin karar verilmektedir. 
Denklem 16’da verilen durumun sağlanması 
durumunda, a alternatifi b alternatifine kıyasla daha 
üstündür. Denklem 17’de verilen durumun 
sağlanması durumunda ise, a ile b birbirinden 
farksız alternatiflerdir.   

)()( ba     (16) 

)()( ba     (17) 

 

 

 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE 
BULGULAR  

Bu bölümde, araştırmanın amacı, yöntemi ve 
çalışma sonucunda elde edilen bulgular 
sunulmuştur.  

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, PROMETHEE yönteminin ve 
GAIA düzlemi gösterimin ÇKKV problemlerinin 
çözümünde uygulanışını ele almak ve ilgili üstünlük 
yöntemini kullanarak konut sektöründe 
gerçekleştirilen çeşitli konut projelerinin farklı 
kriterlere göre değerlendirilmesini sağlamaktır. 

Tablo 2: PROMETHEE Yöntemi Başlangıç Matrisi 

Kriterler\Alternatifler A1 A2 A3 … An 

C1      

C2      

C3      

…      

Cn      

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular 

Çalışma kapsamında, İzmir ili Karşıyaka ilçesi 
içerisinde satışa sunulan farklı büyüklük ve oda 
sayılarına sahip sekiz konut projesi, çeşitli kriterler 
(fiyat, metrekare, alışveriş merkezlerine yakınlık, 
konfor, oda sayısı, şehir içi konum ve güvenlik) göz 
önünde bulundurularak en uygun konut projesinin 
hangisi olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. İlgili 
konut projeleri, A-H aralığındaki harfler 
kullanılarak temsil edilmiştir. Yöntemi uygulamak 
amacı ile öncelikli olarak farklı kriter ve 
alternatiflerin oluşturduğu bir başlangıç matrisi 
oluşturulmuştur. Bu matrisin genel yapısı Tablo 
2’de verilmiştir. 

 

 

 

  



Aytuğ ONAN 
Promethee Sıralama Yönteminin Konut Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullaıilması 
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Tablo 3: Konut Projelerine İlişkin Değerlendirme Matrisi 

Kriterler\ 
Alternatifler 

A B C D E F G H 

Fiyat (TL) 189000 280000 263000 394000 345000 495000 525000 330000 
Büyüklük (m2) 77 78 100 119 101 148 180 170 

Oda Sayısı 2 2 3 3 2 3 3 3 
Alışveriş 

Merkezlerine 
Yakınlık 

oldukça 
kötü 

iyi oldukça 
kötü 

iyi ortalama ortalama iyi kötü 

Konfor ortalama 
iyi arası 

ortalama 
iyi arası 

ortalama 
iyi arası 

ortalama 
iyi arası 

iyi iyi iyi 
oldukça 
iyi arası 

iyi 

Şehir İçi Konum oldukça 
kötü 

oldukça iyi oldukça 
kötü 

oldukça iyi ortalama ortalama oldukça 
iyi 

oldukça 
kötü 

Güvenlik ortalama iyi ortalama iyi iyi iyi iyi oldukça 
kötü 

Konut projelerinin değerlendirilmesi için 
belirlenen kriterlerin ağırlıkları ve değerlerine 
ilişkin bilgiler Tablo 3’te, kriterlere ilişkin tercih 
fonksiyonları ve eşik değerlerine ilişkin bilgiler ise 
Tablo 4’te sunulmuştur. Çalışma kapsamında, fiyat 
ve konfor kriterlerinin ağırlıkları %25, diğer 
kriterlerin ağırlıkları %10 olarak alınmıştır. 
Alışveriş merkezlerine yakınlık, konfor, şehir içi 
konum ve güvenlik gibi nicel olarak 
belirtilemeyecek kriterler, nitel olarak 
tanımlanmış ve konfor kriteri için en kötüden en 
iyiye kadar dokuz dereceli (oldukça kötü, oldukça 

kötü-kötü arası, kötü, kötü-ortalama arası, 
ortalama, ortalama-iyi arası, iyi, iyi-oldukça iyi 
arası ve oldukça iyi), diğer nitel olarak tanımlanan 
kriterler için ise beş dereceli (oldukça kötü, kötü, 
ortalama, iyi ve oldukça iyi) bir seviye yapısı 
kullanılarak, alternatiflerin ilgili kriterlere bağlı 
derecelendirilmesi gerçekleştirilmiştir.  

Bu veriler, Visual PROMETHEE yazılımı 
kullanılarak PROMETHEE I ve PROMETHEE II’ye 
dayalı olarak değerlendirilmiştir. Şekil 2’de 
PROMETHEE I ile elde edilen sıralama sonuçları 
sunulmuştur. 

Tablo 4: Kriterlere İlişkin Seçilen Tercih Fonksiyonları ve Eşik Değerleri 

Kriterler Minimum/Maksimum Tercih 
Fonksiyonları 

Eşik Değerleri 

Kayıtsızlık 
(Q) 

Tercih 
(P) 

Gaussian 
(S) 

Fiyat (TL) Minimum V-tipi - 189000 - 

Büyüklük (m2) Maksimum Lineer 5 30 - 

Oda Sayısı Maksimum Olağan - - - 

Alışveriş Merkezlerine 
Yakınlık 

Maksimum Seviyeli 1,0 2,5 - 

Konfor Maksimum Seviyeli 0,5 2,5 - 

Şehir İçi Konum Maksimum Seviyeli 1,0 2,0 - 
Güvenlik Maksimum Seviyeli 1,0 2,0 - 

 

 



Aytuğ ONAN; Promethee Sıralama Yönteminin Konut Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılması  
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Şekil 1: PROMETHEE I ile elde edilen sıralama sonuçları 

Şekil 1’de verilen alternatif konut projelerinin kriter 
ağırlıklarına dayalı olarak kısmi sıralama 
sonuçlarına göre, G konut projesi diğer konut 
projelerine kıyasla kısmi önceliğe sahiptir.  

 

 

 

 

Şekil 2: PROMETHEE I ile elde edilen sıralama sonuçları 

Şekil 2’de ise PROMETHEE II ile elde edilen tam 
sıralama sonuçları sunulmuştur. Şekil 2’de verilen 
PROMETHEE II tam sıralama sonuçlarından da 
anlaşılabildiği gibi, G konut projesi diğer konut 
projelerinden daha yüksek önceliğe sahip bir 
projedir.  

Şekil 2’de verilen alternatif konut projelerinin kriter 
ağırlıklarına dayalı olarak kısmi sıralama 
sonuçlarına göre, G konut projesi diğer konut 
projelerine kıyasla kısmi önceliğe sahiptir. Şekil 3’te 
ise PROMETHEE II ile elde edilen tam sıralama 
sonuçları sunulmuştur. 

Şekil 3’de verilen PROMETHEE II tam sıralama 
sonuçlarından da anlaşılabildiği gibi, konut 
projeleri sıralandığında G konut projesinin, diğer 
konut projelerinin önüne geçtiği görülmüştür. 
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Şekil 3: PROMETHEE II ile elde edilen sıralama sonuçları 

Şekil 3’te projelere ilişkin pozitif ve negatif akım 
değerlerini gösteren PROMETHEE ağı verilmiştir. 
Pozitif akım, belirli bir alternatifin, diğer 
alternatifler üzerinde nasıl bir üstünlük sağladığını, 
negatif akım ise diğer alternatiflerin ilgili alternatife 
karşı nasıl bir üstünlük sağladıklarını belirtir (Genç, 
2013: 127). Çalışma kapsamında her bir alternatif 
için hesaplanan pozitif ve negatif akım değerleri 
incelendiğinde hem pozitif hem de negatif akım 
bakımından en iyi sonucun G konut projesi ile 
alındığı görülmektedir. Bu nedenle, konut 
projelerinin en iyiden en kötüye doğru sıralanışı, G, 
F, D, E, H, B, C ve A şeklinde elde edilmiştir. 
PROMETHEE yöntemi, GAIA düzlemi kullanılarak 
görselleştirilebilmektedir. Şekil 4’te konut 
projelerine ilişkin problem için oluşturulan GAIA 
düzlemi sunulmaktadır. 

 

 

 
Şekil 4: PROMETHEE I Ağı 

Şekil 4’te projelere ilişkin pozitif ve negatif akım 
değerlerini gösteren PROMETHEE I ağı verilmiştir. 
Pozitif akım, belirli bir alternatifin, diğer 
alternatifler üzerinde nasıl bir üstünlük sağladığını, 
negatif akım ise diğer alternatiflerin ilgili alternatife 
karşı nasıl bir üstünlük sağladıklarını belirtir (Genç, 
2013: 127). Çalışma kapsamında her bir alternatif 
için hesaplanan pozitif ve negatif akım değerleri 
incelendiğinde hem pozitif hem de negatif akım 
bakımından en iyi sonucun G konut projesi ile 
alındığı görülmektedir. Bu nedenle, konut 
projelerinin en iyiden en kötüye doğru sıralanışı, G, 
F, D, E, H, B, C ve A şeklinde elde edilmiştir.  

PROMETHEE yönteminin önemli özelliklerinden 
biri de karar vericiye alternatifleri net akım 
değerleri aracılığı ile sıralamanın yanı sıra, GAIA 
(Geometrical Analysis for Interactive Aid) adı 
verilen grafiksel bir gösterim de sunmaktadır. Karar 
verme süreci genellikle birden çok kriterin göz 
önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Her bir 
kriterin boyut olarak değerlendirildiği çok boyutlu 
bir uzayda, boyut sayısı üçü aştığı takdirde gösterim 
oldukça zorlaşmaktadır (Genç, 2013: 131). GAIA 
düzlemi ile k-boyutlu uzayda yer alan bilgiler, 
alternatifleri temsil eden noktalar ve kriterleri 
temsil eden koordinat eksenlerinin birim vektörleri 
korunacak şekilde, temel bileşenler analizi tekniği 
kullanılarak, iki boyutlu düzlemde daha net bir 
gösterim şekline dönüştürülür (Brans ve Mareschal, 
2005: 177). 
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Şekil 5’te ni AAAA ,....,,....,, 21  alternatifleri temsil 

eden n noktanın izdüşümlerini ve 

kj CCCC ,....,,....,, 21
 k adet koordinat 

eksenlerinin birim vektörlerini temsil etmek üzere, 
örnek bir GAIA düzlemi gösterimi sunulmuştur. 

 
Şekil 5: Örnek Bir GAIA düzlemi 

(Kaynak: Brans ve Mareschal, 2005:177) 

Alternatiflerin, kriterlerin ve karar çubuğunun k 
boyutlu uzaydan iki boyutlu GAIA düzlemi üzerine 

taşınması sırasında korunan bilgi miktarı    ile 
temsil edilmektedir. Bu değerin, büyük olması bilgi 
kaybının az olduğunu göstermektedir. GAIA 
düzleminde belirli bir kritere ait koordinat 
ekseninin uzunluğu, bu kriterin seçiciliği hakkında 
bilgi vermektedir. Gösterimde, benzer tercihleri 

ifade eden kriterler, birbirleriyle hemen hemen aynı 
doğrultudaki eksenler ile temsil edilmektedir. 
Benzer şekilde, birbirleriyle çelişen tercihleri ifade 
eden kriter ise birbirleri ile zıt doğrultularda 
konuşlanmaktadır. Birbirleriyle tercihler 
bakımından ilişkili olmayan kriterler dikey eksenler 
ile temsil edilmektedir. Benzer alternatifler, 
birbirlerine yakın noktalarda konuşlanmaktadır 
(Brans ve Mareschal, 2005:178).  

Şekil 6’da konut projelerine ilişkin problem için 
oluşturulan GAIA düzlemi sunulmaktadır. Bu 
gösterimde, karar çubuğu kalın kırmızı renkli doğru 
ile temsil edilmiştir. Bu nedenle, konut projelerinin 
değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar incelendiğinde, 
D, F ve G konut alternatiflerini temsil eden 
noktaların, karar çubuğunun gösterdiği yönde 
olduğu dolayısı ile uygun alternatifler oldukları 
sonucuna varılabilmektedir. Değerlendirmede 
kullanılan kriterlere ilişkin dağılım incelendiğinde, 
şehir içi konum ve alışveriş merkezlerine yakınlık 
kriterlerinin birbirleri ile ilişkili kriterler oldukları 
ve GAIA düzleminde birbirleri ile aynı doğrultudaki 
eksenler ile temsil edildikleri görülmektedir. D ve G 
alternatiflerinin bu kriterler için kısmen iyi 
sonuçlar verdikleri gözlenmektedir 

.

  

 
Şekil 6: Probleme İlişkin GAIA düzlemi 
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SONUÇ 

Karar verme, insan hayatının en önemli 
etkinliklerinden biridir. Bu etkinlik, genellikle, 
bazıları maksimize bazıları minimize edilmeyi 
gerektiren ve birbirleriyle çelişebilen birçok 
farklı kriterin bir arada değerlendirilmesini 
gerekli kılmaktadır. Çok Kriterli Karar Verme 
analizi, çeşitli çok amaçlı karar verme ya da çok 
kriterli karar verme yöntemleri aracılığıyla başta 
işletme ve finansal yönetim olmak üzere birçok 
farklı alanda başarı ile uygulanmaktadır. Konut 
sektörü, finansal boyutu, istihdam ve işgücü 
sağlama boyutu gibi boyutları ve ekonominin 
önemli birçok sektörü ile olan yakın ilişkileri 
nedeniyle incelenmesi gereken önemli 
alanlardan biridir. Günümüzde, konut satın alma 
eğilimlerinin, sosyal gereksinimleri karşılayan, 

yüksek güvenlikli siteler şeklinde olduğu 
gözlenmektedir. Bu çalışma kapsamında, Türk 
ekonomisinin canlı sektörlerinden biri olan 
konut sektörüne ilişkin bir uygulama, oldukça 
etkin ve kolay anlaşılabilir bir üstünlük yöntemi 
olan PROMETHEE aracılığı ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, konut 
projelerinin değerlendirilmesinde 
kullanılabilecek nitel değişkenler, dereceli bir 
yapı kullanılarak ifade edilmiştir. Çalışmada, 
sekiz farklı konut projesi, fiyat, büyüklük, oda 
sayısı, alışveriş merkezlerine yakınlık, konfor, 
şehir içi konum ve güvenlik gibi kriterlere dayalı 
olarak değerlendirilmiş, alternatiflerin, bu 
kriterlere dayalı olarak kısmı ve tam sıralamaları 
ile GAIA düzlemi gösterimleri sunulmuştur 
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YÖNETİM RAPORLAMA SİSTEMİNDE SORUMLULUK MUHASEBESİ: 
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ÖZ 

İşletmelerin iç kontrol sisteminde kritik yere sahip olan yönetim raporlama sistemleri, yöneticinin problemlere 
doğru ve zamanda yönelmesini sağlar. Bu durum işletmenin amaçlarına ulaşmasını destekleyecek sonuçlar 
doğurur. İşletmelerde yönetim raporlama sistemlerinin büyük bir kısmını sorumluluk muhasebesi oluşturur. 
Birçok firma sorumluluk raporlama sistemlerini işletme içindeki sorumluluk alanları etrafında yapılandırır. 
Sorumluluk muhasebesi; her bir sorumluluk merkezinin planları, bütçeleri, eylemleri ile fiili sonuçlarını ölçen bir 
sistemdir. Sorumluluk merkezleri için düzenlenen sorumluluk raporları genellikle finansal başarının ölçülmesine 
yöneliktir. İşletmelerde en sık rastlanan sorumluluk merkezleri maliyet, kar, yatırım ve gelir merkezleridir. 
Maliyet merkezleri, bütçelerle belirlenen limitlerde maliyet yönetimi yapabilme sorumluluğunda olan örgütsel 
birimlerdir. 
 

Anahtar Sözcükler: Yönetim Raporlama Sistemi, Sorumluluk Muhasebesi, Maliyet Merkezleri 
Jel Sınıflandırması: M10, M40, M41 
 

RESPONSIBILITY ACCOUNTING IN MANAGEMENT REPORTING 
SYSTEMS: AN APPLICATION TO THE COST CENTER OF A 

CONSTRUCTION COMPANY 

ABSTRACT 
Management reporting systems which are crucial element in the internal control structure of the business 
organizations help managers to handle the problems at the right time and this situation bears such consequences 
that asist the business organization to reach it sends. Responsibility accounting constitutes the great majority of 
the management reporting system in the business organizations. Many firms structure their responsibility 
reporting systems around the areas of responsibility within the organization.  Responsibility management is a 
system that measures the programs of each responsibility centres, their budgets and activities with actual results. 
Responsibility reports that are compiled for the responsibility centres are generally intended for the measurement 
of the financial performance. Cost, profit, investment and income centres are the most common responsibility 
centres in the business organizations. Cost centres are the organizational units that hold the responsibility of 
performing cost management in the determined limits in the budgets.  
KeyWords: Management Reporting System, Responsibility Accounting, Cost Centers 
Jel Classification: M10, M40, M41 

                                                                            
* Dr. Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Ananilim Dalı, e-mail: ycalis@yahoo.com 
** Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman Ananilim Dalı, e-mail: nurbaran@hotmail.com 



Yıldırım Ercan Çalış, Nur BARAN 
Yönetim Raporlama Sisteminde Sorumluluk Muhasebesi: Bir İnşaat İşletmesinin Maliyet Merkezine Yönelik Performans Analizi 
 
 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 29-44. 
Journal of Economics  and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014.  
 

30 

GİRİŞ 

Birçok işletme için muhasebe bilgi sistemleri ilk 
ve uzun yıllar boyunca tek bilgi sistemi olarak 
kabul edilmiştir. Muhasebe bilgi sistemleri 
işletmeler bünyesinde ortaya çıkan, ekonomik 
olayları ilgililerin kullanımına sunmak üzere 
sistematik biçimde kaydeden, sınıflandıran ve 
raporlayan bir sistem olarak kabul 
edilmektedir. Bu bilgiler gerek işletme içi 
gerekse işletme dışı bilgi kullanıcıları tarafından 
değerlendirme ve karar verme amacıyla 
kullanılmaktadır. 

Günümüzde işletmelerin içinde bulundukları 
yoğun rekabete dayalı ekonomik çevre karar 
alıcıların kritik noktalarda hızlı ve çözüme 
dayalı bilgi ihtiyacında belirgin bir artış 
yaratmıştır. Bu noktada yönetim raporlama 
sistemleri işletme ile ilgili stratejik kararlar 
alma durumunda olan yöneticilere ihtiyaca 
uygun bilgi sağlayacak biçimde raporlar 
üretmektedir. 

Yönetim raporlama sistemleri iç bilgi 
kullanıcılarına yönelik, var olan ve ortaya 
çıkması muhtemel problemler hakkında ve 
bunun yanında işletmenin güçlü ve zayıf 
yönlerini ortaya çıkaracak biçimde işleyen ve 
işletmenin iç kontrol yapısı üzerinde büyük 
önem teşkil eden sistemlerdir. Yönetim 
raporlama sistemini finansal muhasebe 
sisteminden ayıran en önemli özelliği her hangi 
bir kanun veya mevzuatla düzenlenmemiş 
olması yani ihtiyari olmasıdır. Yöneticiler 
ihtiyaç duydukları her an ve istedikleri biçimde 
işletme içi iş birimleri veya her hangi bir olay 
veya durum hakkında bilgilendirilirler. 

İşletmelerin yönetim raporlama sistemlerinin 
büyük bir kısmını oluşturan sorumluluk 
muhasebesi, işletme bünyesinde ortaya çıkan 
veya işletmeyi etkileyen her bir ekonomik 
olayın bağımsız bir yöneticinin sorumluluğunda 
olduğu yaklaşımına dayanır. Birçok işletme 
sorumluluk muhasebe sistemlerini sorumluluk 
alanları etrafında yapılandırır. Böylece işletme 
yönetimi açısından karar vermede önem teşkil 
eden her bir birimden yönetime doğru ve hızlı 
bilgi akışı sağlanır. 

Bu çalışmada, inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren bir işletmenin imalat biriminin 
beklenen ve gerçekleşen maliyetlerinin fark 
analizini ve belirlenen farkların yönetim 
raporlama sisteminde yer alma biçimini 
incelenmektedir. Çalışmada ayrıca bütçeden 
sapmalara neden olan maliyet unsurları ve bu 
sapmaların sebepleri de araştırılmıştır.  

2. Konu İle İlgili Temel Kavramlar 

2.1. Muhasebe Bilgi Sistemi 

Kuruluş şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun, 
işletmelerdeki ekonomik işlemlerin çoğu bir 
kıymet hareketine neden olur. Mali işlemler 
olarak da nitelendirilebilecek bu işlemler 
işletmelerin varlık ve kaynak oluşumunda 
değişim yaratırlar (SEVİLENGÜL, 2005: 9). 
Muhasebe bilimi ekonomik işlemlerin kayda 
alınarak sonuçları üzerinde ilgilileri düşünmeye 
ve karar almaya yönlendiren bir uğraş alanı ile 
ilgilenir (SEVİĞ, 2002: 58). Bir işletme açısından 
muhasebe, belirli bir dönem zarfında işletmede 
ortaya çıkan ve para birimi ile ifade edilebilen 
olayları kaydeden, sınıflayan, özetleyen ve 
raporlayan birimdir (BASIK, 2011: 13). 

2.2.Finansal Muhasebe ve Yönetim 
Muhasebesi 

Finansal muhasebenin ilgi alanı işletme içindeki 
iş süreçlerinin kaydedilmesidir. İşletmeler bu 
bilgileri kullanarak kanunlar veya mevzuatlarla 
belirlenen raporlama gerekliliklerini yerine 
getirmek için finansal tablolar oluştururlar 
(MAGAL, WORD, 2011: 46). 

Yönetim muhasebesi organizasyonun farklı iş 
süreçlerinin etkin yönetimi için bilgi sağlayacak 
şekilde iç odaklıdır. Yönetim muhasebe sistemi 
tıpkı finansal muhasebede olduğu gibi iş 
süreçleri esnasında ortaya çıkan bilgileri 
raporlama amacıyla kaydeder ancak bu 
raporların odaklandığı nokta, gelirlerin 
arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve 
karlılığın arttırılması gibi temel işletme 
amaçlarına ulaşılabilmesi için gerekli bilgileri 
içeren maliyetler ve gelirlerdir (MAGAL, WORD, 
2011: 50). Bu bağlamda yönetim muhasebesi 
işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde 
planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol olarak 
ifade edilen yönetim sürecinin her aşamasında 
yönetime yardımcı olan bir muhasebe disiplini 
olarak kabul edilir (ERDOĞAN ve SABAN, 2011: 
7). 

2.3. Yönetim Raporlama Sistemleri 

Yönetim raporlaması, finansal raporlama gibi 
zorunlu olmamasından ve iç raporlama 
sisteminin bir unsuru olmasından dolayı 
ihtiyari raporlama olarak da adlandırılır. 
Organizasyonun iç kontrol yapısında kritik bir 
unsur olan yönetim raporları, yöneticinin 
dikkatini problemlere doğru zamanda yöneltir 
ve bu durum işletmenin amaçlarına ulaşmasını 
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destekleyecek sonuçlar doğurur (HALL, 2011: 
365). Yönetim raporlarında sunulan bilgiler 
tamamen işletme faaliyetlerinin planlanması ve 
kontrol edilmesi ile ilgilidir. Raporların ihtiyarı 
olması yönetim raporlama sistemini finansal 
raporlama sisteminden ayıran en önemli 
farklılıktır ve bu sebeple yönetim raporları 
tamamen iç kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik 
olarak hazırlanır (HALL, 2011: 349). 

Yönetim raporları metinsel, sayısal veya 
grafiksel bir yapıya sahip olabilirler. Şekli nasıl 
olursa olsun tüm raporların taşıması gereken en 
önemli özellik bilgi içerikli olmalarıdır. Bu 
bağlamda yönetim raporları, programlı raporlar 
ve özel durum raporları olmak üzere iki ana 
kategoride sınıflandırılır (HALL, 2011: 349). 

2.3.1. Programlı “Genel Amaçlı” Raporlar 

Programlı “Genel Amaçlı” raporlar, 
kullanıcıların beklentileri dahilinde olan 
problemlerin çözümüne yönelik bilgi sağlayan 
raporlardır. Bu tip raporlar zamanlanmış 
raporlar ve talep edildiğinde hazırlanan 
raporlar olmak üzere ikiye ayrılır (HALL, 2011: 
372). 

Zamanlanmış raporlar, yönetim raporlama 
sisteminin önceden belirlenmiş bir zaman 
periyodu çerçevesinde hazırladığı raporlardır. 
Satışların belli aralıklarla listelenmesi, haftalık 
ücret raporları veya yıllık finansal tablolar 
zamanlanmış rapor örnekleridir (HALL, 2011: 
372). 

Talep edildiğinde hazırlanan raporların 
hazırlanma sürecini işletme faaliyetleri 
kapsamında yaşanan olaylar tetikler ve bu 
olayların neticesinde oluşturulurlar. Bu 
raporlara örnek olarak sipariş verme noktasının 
altına düşen stoklar için sistemin satın alma 
birimine gönderdiği uyarı raporu veya ilgili 
yöneticiye problem yaşadığı bir müşterinin 
alacak hesap geçmişini içeren bir rapor 
gösterilebilir (HALL, 2011: 372). 

2.3.2. Özel Amaçlı Raporlar 

İşletme yöneticileri hangi bilgilere ne zaman 
ihtiyaç duyacaklarını tahmin edemeyebilirler. 
Özellikle üst ve orta düzey yöneticiler bu 
durumla daha sık karşı karşıya kalır. İş 
hayatında, çözümü kısa zamanda yeni veriler 
gerektiren ve çoğunlukla bu verileri üretecek 
bilgisayar programlarının hazırlanmasına bile 
zaman olmayacak problemlerin ortaya çıkması 
sık karşılaşılan bir durumdur. Bir pazarlama 
yöneticisinin mevcut müşteri tabanında yeni bir 
ürün için en doğru hedef pazarı belirleme 

ihtiyacına karşılık, sistemin müşteri satışlarını 
demografik bilgiler ve coğrafi bölgeler gibi 
özellikleri kullanarak mevcut müşteri tabanında 
tüm geçmiş bilgilere yönelik taraması bu tip 
raporlara örnektir (HALL, 2011: 373). 

3. Sorumluluk Muhasebesi 

İşletmelerde yönetim raporlama sistemlerinin 
büyük bir kısmını sorumluluk muhasebesi 
oluşturur. Bu kavram işletmede ortaya çıkan 
veya işletmeyi etkileyen her bir ekonomik 
olayın yöneticinin hesap verebilirlik 
kabiliyetinin yansımasıdır. Sosyal Muhasebe; 
herhangi bir kuruluşun toplum üzerindeki veya 
toplumun herhangi bir kuruluş üzerindeki 
ekonomik ve sosyal etkilerin tanımlaması, 
ölçümlenmesi, gözlenmesi ve raporlanması 
konusunda bir girişimdir. (SÖZBİLİR, 1981: 
12)Sorumluluk muhasebesi, işletme içindeki 
her bir yöneticinin başarısını, dönem boyunca 
gösterilen performansın belirlenen bütçe ile 
karşılaştırılması ve değerlendirmesine yanıt 
verecek biçimde ortaya çıkarır. Birçok firma 
sorumluluk raporlama sistemlerini işletme 
içindeki sorumluluk alanları etrafında 
yapılandırır. Bu yaklaşımın temel prensibi 
yöneticilerin sorumluluk alanlarının maliyetler, 
gelirler, yatırımlar gibi yalnızca kontrol 
edilebilen birimlere göre belirlenmesidir 
(HALL, 2011: 374). 

Sorumluluk muhasebesi; her sorumluluk 
merkezinin planları, bütçeleri, eylemleri ile fiili 
sonuçlarını ölçen bir sistemdir. Her bir yönetici, 
düzeyi ne olursa olsun bir sorumluluk 
merkezinden sorumludur (HORNGREN, 
DATARAND, ve FOSTER, 2006: 197). Bir 
örgütteki sorumluluk merkezlerinin 
belirlenmesi, belirli hasılat, maliyet, yatırım ve 
karların bunlardan sorumlu merkezlere 
dağıtılması yoluyla her bir merkezin plan ve 
hedeflerini ortaya koyan ve yöneticilerin 
performansını değerlemeye olanak sağlayan bir 
muhasebe bilgi sistemidir (YÜKÇÜ, 1998: 
609).Sorumluluk muhasebesinin ilk ve en 
önemli özelliği sorumluluk merkezlerine 
yönelik olmasıdır. Kontrolün her sorumluluk 
merkezi yöneticisi tarafından yapılıyor olması 
sonucu muhasebe bilgilerinin de sorumluluk 
merkezlerine göre toplanması doğaldır 
(TUNCER, 2012: 607). 

Sorumluluk merkezleri için düzenlenen 
sorumluluk raporları genellikle finansal 
başarının ölçülmesine yöneliktir. Amaç, 
işletmede etkin bir maliyet kontrolü ve 
performans değerlemeye olanak sağlamaktır. 
Sistem, maliyet kontrolüne ilişkin sorunlara 
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kesin çözümler bulmamakla birlikte, maliyet 
açısından sorunlu olan noktaları ve sorunları 
ortaya koyar (ERDOĞAN VE SABAN, 2010: 
507).İşletmelerde oluşturulan sorumluluk 

sistemindeki bilgi akışı ilgili bilgi kanallarında 
çift yönlü olarak sağlanır.  

 

 

 

 

Şekil 1. İşletmelerde Bilgi Akış Sistemi (HALL, 2011: 374) 

Yukarıdan aşağı doğru sağlanan bilgi akışı 
sorumluluk muhasebesinin aşağıda açıklanan 2 
evresini göstermektedir (ERDOĞAN VE SABAN, 
2010: 376). 

1. Yöneticinin sorumluluklarına bağlı bir 
finansal performans hedefi (bütçeler) 
oluşturmak: Bütçeleme süreci her bir örgütsel 
bölümde yöneticinin finansal amaçlarına 
ulaşabilmesi için ölçülebilir hedefler ortaya  

koyar. Bu mekanizma üst yöneticilerin birim 
yöneticilerinin performansını değerlemede 
standart belirleyici bir rol oynar. Bütçe bilgi 
akışları üst birim yöneticilerine daha özet bir 
biçimde çıkarken alt birim yöneticilerine çok 
daha detaylanmış biçimde iner. Aşağıdaki şekil 
bir işletme bünyesindeki farklı kademelerdeki 
bütçe bilgi akışlarını göstermektedir.
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Şekil 2. Bütçe Bilgi Akış Sistemi (HALL, 2011: 376) 

 

2. Belirlenen hedeflerle ölçülmüş gerçek 
performansın değerlendirilmesi ve 
raporlanması: Performans ölçümü ve 
raporlaması işletmenin her faaliyet birimi için 
ayrı yapılır.  

Bu bilgi akışı en üst kademe yöneticiye doğru 
sorumluluk muhasebesi şeklini alır. Performans 
ölçüm raporları aşağıdaki şekilde görüldüğü 
gibi üst yöneticiye doğru gidildikçe daha 
özetlenmiş bilgiler içerir.  
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Şekil 3. Performans Bilgi Akış Sistemi (HALL, 2011: 376) 

 

3.1.Sorumluluk Merkezleri ve 
Değerlendirme Kriterleri 

Çoğu organizasyon daha iyi ve düzenli bir 
yönetim sağlayabilmek ve merkezkaç yönetim 
anlayışını uygulayabilmek için her biri belirli 
sorumluluklar yüklenen daha küçük birimlere 
bölünür. Her bir bölüm belirli işlerden veya 
yönetsel fonksiyonlardan sorumlu olan 
yöneticilerin kontrolündedir. Bu yöneticiler 
sorumlu oldukları bölümdeki başarıyı sürekli 
kılabilmek için emrinde çalışan astlarına 
sorumluluk göçerir. Bölüm yöneticileri bu 
işlemi yaparken kendi bölümünü alt bölümlere 
ayırır ve alt bölümün faaliyetlerini denetleme 
işlevini üstlenir. Böylece bölüm yöneticileri, 
bölümün tüm   faaliyetlerini “yürütmek” yerine, 
sorumlu bulunan alt bölüm yöneticilerini 
“denetlemek” sureti ile dikkatini bölümün 
stratejik kararlarında toplamış olur (HILTON, 
1991: 447). Sorumluluk merkezleri işletme 
içerisinde belirlenen amaçların bir ya da 
birkaçının uygun biçimde gruplanmasından 
oluşan birimlerdir (ÖZKANLI, 2003-3). 

İşletme içindeki iş birimlerinin 
muhasebeleştirme yapabilmek için faaliyetlerini 
organize ettikleri sorumluluk merkezleri her 

işletmenin yapısına bağlı olarak farklı şekillerde 
oluşturulabilir. İşletmelerde en sık rastlanan 
sorumluluk merkezleri maliyet, kar, yatırım ve 
gelir merkezleridir. 

3.1.1. Maliyet Merkezleri 

Maliyet merkezleri, bütçelerle belirlenen 
limitlerde maliyet yönetimi yapabilme 
sorumluluğunda olan örgütsel birimlerdir. Bir 
üretim bölümünün üretim hedeflerini malzeme, 
işçilik ve genel giderler açısından belirlenen 
üretim bütçesinin maliyetleri içerisinde 
gerçekleştirme sorumluluğunda olması buna 
örnek olarak gösterilebilir. Bir maliyet 
merkezinin yöneticisi için hazırlanacak 
sorumluluk raporu bütçelenen maliyetler, 
gerçek maliyetler ve bütçeden sapmalara 
yoğunlaşır (HALL, 2011: 375).İmalat 
departmanları, hizmet departmanları, destek 
departmanları maliyet merkezlerinin 
örnekleridir (BASIK, 2012: 110). 

Maliyet merkezi yöneticisi, kendisine verilen 
görevler çerçevesinde belirli girdileri etkin ve 
verimli bir şekilde kullanarak ürün veya 
hizmetleri üretmekle sorumludurlar. Bu 
merkezlerin yöneticilerinin sorumluluğu 
maliyetler ve üretim için kullanmış oldukları 
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girdilerin miktarlarıdır (ERDOĞAN VE SABAN, 
2010: 513). 

Yönetimsel bir rapor sadece merkez 
yöneticisinin etkileyebildiği maliyetlerle 
sınırlandırılır ve bu sınır, maliyetlerin bütçe ile 
karşılaştırılmasında esas teşkil eder 
(MORRİARİTY VE ALLEN, 1991: 6). 

Sorumluluk raporuna bağlı olarak 
ölçümlenecek yönetici başarısında sadece 
yöneticinin etkileyebildiği maliyetlerin göz 
önünde tutulması kontrol edilebilir ve kontrol 
edilemez maliyet kavramını ortaya çıkarır. 
Yönetici, sadece kontrol edebildiği maliyetleri 
ne derece etkin yönettiğine bağlı olarak 
değerlendirilir. 

Kontrol edilebilir ve kontrol edilemez 
maliyetler arasındaki farklılık, maliyetlerin 
kontrol edilebilirliğine ve ilgili bölüm 
yöneticisinin maliyet düzeylerini etkileyebilme 
gücüne bağlıdır (KOTAS, 1986: 39). Örgüt bütün 
olarak ele alındığında tüm maliyetler kontrol 
edilebilir niteliktedir. Bir sorumluluk merkezi 
düzeyinde kontrol edilemeyen maliyet, bir 
başka merkezde ya da üst düzeyde kontrol 
edilebilir maliyet niteliği taşıyabilir (YILDIRIM, 
YÜKÇÜ ve ERGUN, 1989: 44). 

Herhangi maliyet kalemi, sorumlu yöneticinin 
kararından önemli ölçüde etkileniyorsa kontrol 
edilebilir maliyet olarak kabul edilir. Başka bir 
ifade ile kontrol edilebilir maliyetler, belli bir 
yönetim otoritesi tarafından oluşumuna etki 
edilebilen ve belli bir zaman aralığında kontrol 
edilebilen maliyetlerdir. Sorumlu bir yönetici 
kararından etkilenmeyen veya oluşumu 
etkilenemeyen maliyetler kontrol edilemeyen 
maliyetler olarak adlandırılır (ERDOĞAN ve 
SABAN, 2010: 513). 

Bu birimlerin yöneticileri faaliyet düzeyindeki 
dalgalanmalardan sorumlu tutulmazlar. 
Performansları sadece maliyetleri ne düzeyde 
kontrol edebildikleriyle ölçülür. Bunun için 
bütçe ile kendilerine çizilen maliyet sınırını ne 
ölçüde aşıp aşmadıklarına bakılır (BASIK, 2012: 
107). Böyle bir mukayesede fiili maliyetlerle 
karşılaştırılacak olan olması gereken maliyetler, 
dönem sonunda ortaya çıkan üretim miktarına 
bağlı olarak düzeltilmiş bütçe rakamlarıdır 
(BASIK, YANIK ve KAYA, 2011: 410). Maliyet 
merkezi yöneticilerinin kesin olarak kontrol 
edebildikleri şey girdi miktarlarıdır ve 
sapmaların özellikle verimlilik ile ilgili olan 
kısmından sorumlu tutulurlar (BASIK, 2012: 
111). 

 

3.1.2. Kar Merkezleri 

Kar merkezi hem maliyet kontrolü hem gelir 
oluşumundan sorumlu bir birimdir (HALL, 
2011: 375). Kar merkezi yöneticilerinin 
performansı bölümsel karın değerlendirilmesi 
ile ölçülür (ERDOĞAN ve SABAN, 2010: 513). 
Örneğin bir kar merkezi yöneticisi satın alma ve 
fiyatlandırma kararlarının tümünden sorumlu 
olabilir ve bu kararlar hem maliyetlerin hem de 
gelirlerin dolayısı ile karın kontrolü ile ilgilidir. 
Kar merkezi yöneticisinin performans raporu 
maliyet merkezi yöneticisinden farklı şekilde 
hazırlanır. Ancak raporun tamamı yine kontrol 
edilebilir unsurlardan oluşur.  

Kar Merkezleri için düzenlenecek sorumluluk 
raporlarında gelirlerin, giderlerin ve karların 
birlikte değerlendirilmesi gerekir. Kar 
merkezlerinin değerlendirilmesine yönelik 
hazırlanan gelir tablolarında kar, kontrol 
edilebilir etkenler göz önünde bulundurularak 
hesaplanmalıdır (ERDOĞAN ve SABAN, 2010: 
513). 

Kar merkezi yöneticileri hem gelir getirici hem 
de maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olan 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu 
olmaları nedeniyle performansları bölümsel 
karın değerlendirilmesi ile ölçülür. Yöneticiler, 
satışlardan, değişken maliyetlerden ve 
merkezin direkt sabit maliyetlerinden 
dolayısıyla merkezin karın sorumlu tutulurlar 
(ERDOĞAN ve SABAN, 2010: 516). 

3.1.3. Yatırım Merkezleri 

Yatırım merkezleri yöneticileri işletmeyi 
derinden etkileyebilecek kararları almaya 
yetkili yöneticilerdir. İşletme için yapılan 
yatırımların gelire dönüşmesinin 
maksimizasyonundan sorumlu birim yatırım 
merkezidir. Bu durum, yatırım merkezi 
yöneticisinin proje ve yatırımlara bağlı maliyet 
yönetimi, ürün geliştirme, pazarlama ve dağıtım 
gibi faaliyetlerin tümünden sorumlu olduğu 
anlamına gelir (HALL, 2011: 375). 

Yatırım merkezleri için hazırlanan sorumluluk 
raporlarında satışlar, giderler ve bunların 
farkından oluşan karın yanında bu karı elde 
etmek için kullanılan varlık tutarları da 
gösterilir. Bu merkezlerde sorumlu olan 
yöneticinin başarısı, sağladığı gelir ve 
gerçekleştirdiği maliyetlerin yanında kullandığı 
kaynakların etkinliği ile değerlenir. Yatırım 
karlılığının ölçümünde genellikle yatırımların 
dönüş oranı ve artık gelir hesaplaması gibi 
farklı ölçüler kullanılabilir (ERDOĞAN ve 
SABAN, 2010: 517). 
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Bu merkezlerin başarısı için elde edilen 
muhasebe karları, bu karların elde edilmesi için 
yatırılan sermaye, kullanılan aktif değeri ile 
birlikte ele alınarak değerlendirilir. Yatırımın 
karlılığı, kar üstesi, ekonomik katma değer gibi 
hesaplamalar kar merkezlerini değerlemede 
kullanılan ölçütlerdir (BASIK, 2012: 114). 

3.1.4. Gelir Merkezleri 

Bu karar merkezlerinin yöneticileri bir ürünü 
pazarlamak ve satmaktan sorumludurlar. 
Burada yönetici satış hasılatını kontrol edebilir 
ve satış hasılatından sorumludur. Gelir merkezi 
yöneticileri fiili satış gelirleri ile önceden tespit 
edilen standart satış gelirinin karşılaştırılması 
sonucu ortaya çıkan farka bağlı olarak 
değerlendirilir (ÖZKANLI, 2003-3). 

Gelir merkezleri için hazırlanacak sorumluluk 
raporlarında bütçelen ve gerçekleşen gelirler ile 
buna bağlı olarak ortaya çıkan sapmalar yer 
alır. Bu birimlerde yöneticiler sadece satış 
hasılatını kontrol edebildiklerinden dolayı 
sadece hasılattan sorumlu tutulur ve hasılata 
bağlı olarak değerlendirilirler. 

Gelir merkezi yöneticisi hedeflediği gelir 
düzeyine ulaşma derecesine göre 
ölçülmektedir. Dolayısıyla bir gelir merkezi 
yöneticisinin performansı hedeflenen satış 
kotaları ile gerçekleşen satışların 
karşılaştırılması yolu ile ölçülür. Bunun için en 
sık kullanılan yöntem satış gelirleri sapma 
analizidir. Ancak burada gelir merkezi 
yöneticisinin fiyat belirleme konusundaki 
yetkisi oldukça etkilidir (ERDOĞAN ve SABAN, 
2010: 516). 

3.2. Sorumluluk Merkezlerinde Performans 
Değerlemesi 

Bir işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetlerde, 
hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, 

hizmetlerinin verimli, etkin ve karlı bir düzeyde 
gerçekleşip gerçekleşmediği konularının 
değerlendirilmesinde performans ölçümü 
önemli bir yönetim aracı olarak işlev 
görmektedir. Performans yönetimi 
literatüründe; performans ölçümü konusu, pek 
çok disiplinden gelen araştırmacılar tarafından 
farklı biçimlerde ele alınmaktadır (ELİTAŞ ve 
AĞCA, 2006: 348). 

İşletmelerde performans ölçümü konusu her ne 
kadar farklı disiplinler tarafından farklı 
yaklaşımlarla incelense de tüm disiplinlerde 
temelde iki sorunun cevabının araştırıldığı 
görülmektedir. Bunlardan biri organizasyonel 
performansın belirleyicilerinin ne olduğuna 
ilişkin; diğeri de performansın nasıl 
ölçülebileceğine ilişkindir (NEELLY, 1999: 221).  

Başarı değerlemesi üretim pazarlama ve finans 
gibi fonksiyonlar itibarıyla ve her düzeydeki 
yönetici için ayrı yapılır. Bu bağlamda orta 
kademe yöneticilerin alt kademedeki 
çalışanların başarısını anlamak amacıyla 
yaptıkları kontrollere faaliyet kontrolü, tepe 
yöneticilerinin orta kademe yöneticilerin 
başarısını değerlemek amacıyla yaptıkları 
kontrol ise yönetim kontrolü olarak adlandırılır 
(BASIK, 2012: 110). 

Yönetim kontrolleri, yöneticilerin gayretlerini 
tepe yönetiminin amaçlarına ulaşacak biçimde 
sarf etmelerini sağlayacak yönde motive etmek 
bu konuda doğru özendiricileri saptamak ve 
başarılarını ödüllendirmek olarak özetlenebilir 
(BASIK, 2012: 108). Bu noktada kontrollerin 
yapılmasına esas teşkil eden araç yöneticilerin 
sorumluluk raporlarıdır. Her bir birim 
yöneticisinin sorumluluk raporlaması, o 
yöneticinin kararlarının etkinliği ve bu kararlar 
sonucunda işletme amaçlarına ne derece 
yaklaşıldığı konusunda tepe yönetimine bilgi 
sağlar.
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Tablo 1. Kritik Başarı Faktörleri  

Kaynak: (BASIK: 2012,100) 

 
  

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ VE BAŞARI ÖLÇÜLERİ 

Finansal Faktörler 

Karlılık:   Faaliyet Karı, Kar trendi, kar artışının verimlilik artışı ve büyümeye bağlı kısımları 

Likidite:  Nakit akış trendleri, Faizin kaç kez kazanıldığı, aktif, stok ve alacak devir hızları 

Satışlar: Satış trendi, yeni ürünlerin toplam satışlara oranı, satış tahminlerinin isabet derecesi, yeni 
piyasalardaki satışların toplam satışlara oranı 

Piyasa Değeri: Hisse senedi fiyatları, hisse senedi fiyatları trendi 

Müşteri Faktörleri 

Müşteri Tatmini: Yeni kazanılan müşteri sayısı, müşterilerden gelen iade ve şikâyetler 

Aracı ve Dağıtıcılar: Aracı ve dağıtıcı kanallarının ilişkisinin gücü ve kapsamı 

Pazarlama ve Satış: Satış performansı, eğitim piyasa araştırması faaliyetlerinin trendi 

Kalite: Müşteri şikayetleri, garanti maliyetleri, servis hızı ve etkinliği 

İşletme İçi Süreçler 

Kalite: Kusurlu mamul, iade, fire, yeniden işlenen mamul, garanti hizmeti talebi sayıları 

Verimlilik: Malzemenin imalata girişinden mamul olarak çıkışına kadar geçen süre (iş çevrimi süresi), işgücü 
ve makine verimliliği, kayıp, fire ve yeniden imal edilen mamul sayısı 

Esneklik: Makine ayarı süresi, iş çevrimi süresi, programlama etkinliği 

Teçhizat Hazırlığı: Arıza süresi, operatör deneyimi, makine kapasitesi, bakım faaliyetleri 

Güvenlik: Kaza sayısı, kazaların etkileri 

Süreçlerdeki Gelişme: İleri kontrol tekniklerinin uygulandığı süreç bölümünün toplam sürece oranı, süreç 
tasarımlarıyla ilgili yeniden mühendislik çalışma sayısı 

Dağıtımın Zamanlaması: Teslimat süresi kısaltılmış sevkiyatların toplam sevkiyata oranı, gecikmeli teslim 
edilen sevkiyatların toplam sevkiyata oranı 

Öğrenme ve Yenilik 

Mamul Yeniliği: Tasarım değişim sayısı, yeni patent veya telif hakkı sayısı, ar-ge personelinin becerileri 

Yeni Mamullerin Zamanlaması: Piyasa sevk tarihi olarak belirlenen tarihten gün olarak sapma 

Beceri Gelişimi: Eğitim saatleri, beceri performans gelişimi 

İleri Teknoloji Kullanımı: Haberleşme ağında yeni teknolojilerin kullanılma oranı, Çalışanların iş görme 
süreçlerinde teknolojiden yararlanma kapasiteleri 

Çalışan Morali: Personel devir hızı, çalışanların şikayet sayısı, Çalışanların yeni fikir üretme sayısı 

Yeterlilik: Eğitim, deneyim uyarlanabilirlik, finansal ve faaliyetsel başarı ölçüleri, karar sürecine katılma izni 
verilen işgücü oranı 

Diğer Faktörler 

Devlet: Yasaları ihlal etme sayısı, kamu yararına yapılan hizmet sayısı 
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4.UYGULAMA 

4.1. Uygulamanın Amacı 

Uygulamanın amacı, araştırma konusu işletmenin 
sabit fiyatlı sözleşme kapsamında imal ettiği üst 
yapı kaba inşaat projesinin, beklenen ve 
gerçekleşen maliyetleri kapsamında, maliyet 
merkezi yöneticisinin performansını belirlemeye 
çalışmaktır. 

4.2. Uygulamanın Kapsamı 

Uygulamanın kapsamı, sabit fiyatlı sözleşme ile 
yüklenilmiş bir imalat süreci ile sınırlı 
tutulmuştur. İmal edilen işin satışının değil 
işveren firmaya tesliminin söz konusu olması ve 
kapsamın sınırlandırılması gerektiğinden dolayı 
yalnızca maliyet merkezi bünyesinde 
gerçekleştirilen faaliyetler incelenmiştir. 
Uygulama, maliyet merkezi yöneticisinin daha 
önce incelenen kavramsal yaklaşım çerçevesinde 
kontrol edebildiği unsurlar üzerine performans 
değerlemesini de içermektedir.  

4.3. Uygulama Eksiklikleri 

Uygulama işletmenin maliyet ve giderlerine ilişkin 
ve proje yöneticisinin performansı ile ilgili bilgi 
verebilir. Ancak yönetim kararlarının 
verilmesinde, bir değerlendirme yapabilmek için 
tek başına yeterli olmayabilir. 

İşletmelerin kendilerine özgü sektörel 
özelliklerinin ve farklı üretim tekniklerinin 
sonuçlar üzerinde önemli etkisi bulunduğundan, 
sadece imalat işletmesi için elde edilen bu 
sonuçların tüm sektör kapsamında genellemesi 
doğru olmayabilir. 

4.4. Uygulama Yöntemi 

Uygulamada işletme yetkililerinden belge ve bilgi 
temin edilmesi yoluyla üretim, kalite ve finansal 
işleyişine ait veriler ile personel sayısı, üretim 
miktarı gibi parametrelere ilişkin bilgilere 
ulaşılmıştır. 

Uygulama kapsamında ele alınan inşaat 
işletmesinin öncelikle bütçelenen ve gerçekleşen 
maliyet tutarları incelenmiş ve aradaki farklar 
tespit edilmiştir. Daha sonra bu farkın üst 
yönetime yapılacak raporlamada nasıl yer alacağı 

açıklanmış, son olarak işletmeden alınan bilgiler 
ortaya çıkan farkın değerlendirilmesi açısından 
incelenmiştir.  

4.5. Bulgular 

İşletmenin incelenen imalat süreci için bütçelenen 
maliyetlerinin 6.782.987 USD tutarında olduğu 
ancak imalatın 6.041.978 USD tutara 
gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ortaya çıkan 
741.009 USD tutarındaki farkın bir kısmının 
sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda 
beklenen bir değer olduğu ancak önemli bir 
kısmının proje yöneticisinin planlama ve kontrol 
hususlarındaki başarısından kaynaklandığı 
saptanmıştır. Toplam farkın imalat kalemleri 
itibariyle tutarları aşağıdaki gibidir:  

          Bütçe         Gerçekleşen       Fark 

Malzeme     3.885.642      3.586.532      299.109 

İşçilik         1.627.480     1.146.136       481.344 

Gen. Gid.     1.269.865      1.309.309        -39.444 

TOPLAM      6.782.987      6.041.978      741.009 

Malzeme farklarının büyük bir kısmının keşif 
bedellerinin net değerle çıkarılmaması ve 
kullanılan gerçek malzeme miktarının imalat 
sırasında kesinleşmesi sebebiyle ortaya çıktığı 
ancak proje yöneticisinin başarılı iş planlaması ve 
düzenli kontrollerinin bu hususta etkili olduğu 
bilgisi işletmede yapılan incelemeler sonucu 
edinilmiştir.  

Performans analizinde en önemli gösterge işçilik 
maliyetlerinde ortaya çıkan olumlu sapma olarak 
kabul edilmiştir. İşletme bütçelenen işçi ücreti 
rakamı olan 17.690 TL yerine 12.458 TL işçi 
ücretine katlanılması sonucu işçilik maliyetleri 
açısından % 29 kazanç sağlamıştır. 

Genel giderler kaleminde ortaya çıkan olumsuz 
farkın bir kısmının sarf malzeme için beklenen ve 
kabul edilen %3 ile %5 arası zayiat oranından 
kaynaklandığı ancak giderlerin bütçelenen 
tutarları aşmasının en önemli sebebinin malzeme 
tedarikçilerinin sık değiştirilmesi ve yerel 
tedarikçilerin istenen kalitede ürün tedarik 
etmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.  
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Tablo 2. Bütçelenen Maliyet Bilgileri 

 

4.6. Uygulama Konusu İmalat 

İşletme,22.000 m2 kapalı alana sahip, 80 mt. 
yüksekliğinde, 21 katlı bir otel inşaatının 6 ay 
teslim süreli üst kaba yapı işlerinin imalatını 
gerçekleştirmek üzere bir sözleşme imzalamıştır. 
Söz konusu otel inşaatının şirket merkezinin 
bulunduğu ülke dışında olması nedeniyle 
sözleşme çerçevesinde belirlenen tüm 
taahhütlerin yerine getirilmesi için imalatın 
yapılacağı ülkede bir şantiye kurulacak tüm 
personel ve yerel tedarikçilerden temin 
edilemeyen ekipmanlar imalatın yapılacağı 
ülkeye sevk edilecektir. Personel maaşları, 

barınma giderleri, işçi ve personelin şantiyeye 
transfer giderleri ve imalattan bağımsız olarak 
ortaya çıkan bazı şantiye genel giderleri sabit 
nitelikli olmalarından dolayı yöneticinin 
performans değerlemesine temel oluşturacak 
bütçe kapsamına dahil dilmemiştir.  

İşin tamamlanması ve işveren firma ile kesinleşen 
hesaplar ve imalatlar üzerine uzlaşılmasının 
ardından belirlenen gerçekleşen üretim 
maliyetleri aşağıdaki gibidir: 

  

 
  

TANIM BİRİM MİKTAR 
BİRİM 
MALİYET TUTARI 

      (USD) (USD) 

KAZI m3 2.000,00 36,00 72.000,00 

KAZIK ISLAHI       10.310,00 

C30 m3 13.655,85 106,00 1.447.520,10 

C20 (Grobeton-15cm) m3 491,33 104,00 51.098,32 

C20 (Şap-6 cm) m3 189,95 110,40 20.970,48 

B.A. DEMİRİ ton 2.816,73 840,00 2.366.053,20 

KALIP m2 47.841,78 21,60 1.033.382,45 

KIRMATAŞ (15 cm) m3 408,43 32,00 13.069,76 

DOLGU (Z.O.D. altına..) m3 2.679,83 34,40 92.186,15 

KARGİR DUVAR (25 cm) m2 1.273,86 28,00 35.668,08 

BETON DOLGU (Duvar arkası..) m3 127,39 104,00 13.248,56 

İŞÇİLİK YEVM. 17.690,00 92,00 1.627.480,00 

TOPLAM        6.782.987,10 
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Tablo 3. Gerçekleşen Maliyet Bilgileri 

 

TANIM BİRİM MİKTAR 
BİRİM 
MALİYET TUTARI 

      (USD) (USD) 

KAZI m3 1.828,63 35,00 64.002,05 

KAZIK ISLAHI       9.550,00 

C30 m3 13.158,66 106,00 1.394.817,96 

C20 (Grobeton-15cm) m3 452,50 104,00 47.060,00 

C20 (Şap-6 cm) m3 161,00 110,40 17.774,40 

B.A. DEMİRİ ton 2.532,00 840,00 2.126.880,00 

KALIP m2 49.521,56 21,60 1.069.665,70 

KIRMATAŞ (15 cm) m3 325,00 32,00 10.400,00 

DOLGU (Z.O.D. altına..) m3 2.864,30 34,40 98.531,92 

KARGİR DUVAR (25 cm) m2 1.540,00 28,00 43.120,00 

BETON DOLGU (Duvar arkası..) m3 135,00 104,00 14.040,00 

İŞÇİLİK YEVM. 12.458,00 92,00 1.146.136,00 

TOPLAM        6.041.978,03 

 

Bütçelenen ve gerçekleşen maliyetler 
karşılaştırıldığında ve raporlamanın yapısına 

uygun olacak biçimde yeniden düzenlendiğinde 
aşağıdaki veriler elde edilmektedir: 
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Tablo 4. Bütçelenen ve Gerçekleşen Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırılması 

 

İmalat, bütçelenen rakamların 741.009 USD 
altında bir maliyetle gerçekleştirilmiştir. Bu 
fark, 299.109 USD malzeme, 481.344 USD işçilik 
ve -39.444 USD genel gider farkından 
oluşmaktadır.  

            Bütçe         Gerçekleşen       Fark 

Malzeme        3.885.642    3.586.532      299.109 

İşçilik            1.627.480    1.146.136     481.344 

Gen. Gider     1.269.865    1.309.309        39.444 

TOPLAM         6.782.987    6.041.978     741.009 

Araştırma konusu işletmede yapılan 
incelemeler, proje yöneticisinin performansının 
değerlendirilmesinden önemli unsurun işçilik 
verimleri olduğu, şantiyede ortaya çıkabilecek 
malzeme bekleme, işe ara verme veya işçilerin 
şantiye alanına ne şekilde transfer edildiğinin 
her bir işçinin günlük veriminde etkili olduğu 

anlaşılmıştır. Bu tip aksaklıkların en aza 
indirgenmesi kuşkusuz doğru bir planlama ve 
etkili bir şantiye yönetimine bağlıdır.  

Proje yöneticisinin performans analizinde en 
önemli gösterge, şantiye içinde gerçekleştirilen 
tüm faaliyetlerin olumlu bir sonucu olarak 
işçilik maliyetlerine yansımaktadır. İşletme 
bütçelen yevmiye rakamı olan 17.690 yerine 
12.458 yevmiyeye katlanılması sonucu işçilik 
maliyetleri açısından % 29 kazanç sağlamıştır. 
Bu değer proje yöneticisinin sorumluluk 
raporlamasında en önemli başarı 
göstergelerinden biridir.  

Bunun dışında ortaya çıkan malzeme 
farklarının büyük bir kısmının keşif bedellerinin 
net değerle çıkarılmaması ve kullanılan gerçek 
malzeme miktarının imalat sırasında 
kesinleşmesi sebebiyle oluşmaktadır.  

BÜTÇELENEN         GERÇEKLEŞEN     

Gider Birim Miktar 
Birim 
Maliyet Tutarı   (USD) Miktar 

Birim 
Maliyet Tutarı  (USD) 

        MALZEME        3.885.642,10     3.586.532,36 

C30 m3 13.655,85 106,00 1.447.520,10 13.158,66 106,00 1.394.817,96 

C20 (Gro-
15cm) m3 491,33 104,00 51.098,32 452,50 104,00 47.060,00 

C20 (Şap-6 
cm) m3 189,95 110,40 20.970,48 161,00 110,40 17.774,40 

B.A. DEMİRİ ton 2.816,73 840,00 2.366.053,20 2.532,00 840,00 2.126.880,00 

İŞÇİLİK       1.627.480,00     1.146.136,00 

İşçilik Yevmiye 17.690,00 92,00 1.627.480,00 12.458,00 92,00 1.146.136,00 

GEN. 
GİDERLER       1.269.865,00     1.309.309,67 

Kazı m3 2.000,00 36,00 72.000,00 1.828,63 35,00 64.002,05 

Kazık Islahı       10.310,00     9.550,00 

Kalıp m2 47.841,78 21,60 1.033.382,45 49.521,56 21,60 1.069.665,70 

Kırma taş m3 408,43 32,00 13.069,76 325,00 32,00 10.400,00 

Dolgu  m3 2.679,83 34,40 92.186,15 2.864,30 34,40 98.531,92 

Kargır Duvar m2 1.273,86 28,00 35.668,08 1.540,00 28,00 43.120,00 

Beton Dolgu  m3 127,39 104,00 13.248,56 135,00 104,00 14.040,00 

TOPLAM       6.782.987,10     6.041.978,03 
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Ancak şantiyeye gelen beton malzemesinin 
beklememesi, imalatın işveren kontrol onayına 
uygun biçimde yapılması, yeniden imalata 
alınan kısım oranının düşük olması da malzeme 
farklarında etkili olmaktadır. Bu projede 
gerçekleşen olumlu farkın belirgin bir kısmının 
imalat sırasında ortaya çıktığı kalan kısmın ise 
imalatın istenen özelliklere uygun olarak 
gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak malzeme 
kaybı yaşanmaması sonucu ortaya çıktığı 
işveren kontrol raporlarından anlaşılmıştır.  

Genel gider kalemleri yalnızca değişken 
nitelikteki sarf malzeme ve zeminin imalata 
hazırlanması için yapılacak ek masraflardan 
oluşmaktadır. Araştırma konusu işletmede 
yapılan incelemeler sonucunda sarf malzeme 
için beklenen ve kabul edilen zayiat oranının 
%3-5 arasında değiştiği bu oranın genel kabul 
gören bir değer olduğu öğrenilmiştir. Proje 
yöneticisi 39.444 USD tutarında olumsuz farkın 
yerel tedarikçiden alınan sarf malzemenin 

istenen nitelikte olmaması ve birden fazla 
tedarikçi ile çalışmanın getirdiği ek 
maliyetlerden kaynaklandığını belirlenmiştir.  

İnşaat işletmelerinde her bir şantiyenin bir 
imalat birimi olarak değerlendirilmesi ve bu 
şantiyelerden sorumlu proje müdürlerinin de 
çoğunlukla doğrudan imalattan sorumlu genel 
müdür yardımcısına bağlı olması sebebiyle 
yukarıda hazırlanan tablo proje müdürü 
tarafından projelerden sorumlu genel müdür 
yardımcısına sunulan ilk raporlama 
niteliğindedir. Bu bağlamda ilgili farkların 
işletmenin genel müdürüne yapılan raporlama 
dahilinde detaylı bilgiler içermeyip özet 
rakamlardan oluşacağı açıktır. Bu tabloda 
ortaya çıkan fark tutarları ve diğer imalatlardan 
dolayı oluşan olumlu ve olumsuz farklar 
sorumluluk raporlaması dahilinde aşağıdaki 
biçimde top yekun işletme genel müdürüne 
sunulmaktadır.  

 

 

 Şekil 4. Otel İmalatı yapan işletmede sorumluluk raporlaması 
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SONUÇ 

Yönetim raporlama sistemi işletme 
yönetimine farklı iş süreçlerinin etkin 
yönetimi için bilgi sağlamaktadır. Sistem, tüm 
iş süreçleri esnasında ortaya çıkan bilgileri 
raporlama amacıyla kaydetmekte ve bu 
raporlar, işletme yöneticilerinin uzun vadeli 
kararlar almasına yardımcı olacak stratejik 
bilgilerin sunulmasına odaklanmaktadır. Bu 
sayede işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için 
ihtiyaç duyulan her aşamada karar vermede 
gerek duyulan bilgiler üretilmektedir. 

Yönetim raporlama sisteminin büyük bir 
bölümünü, işletme içinde ortaya çıkan ve 
işletmeyi etkileyen her ekonomik olayın bir 
yöneticinin sorumluluğunda olduğu 
yaklaşımına dayanan sorumluluk muhasebesi 
oluşturmaktadır. Sorumluluk muhasebesi 
yoluyla bir taraftan yöneticilerin sorumlu 
oldukları bölümler konusunda performansları 
belirlenirken diğer taraftan işletmenin 
stratejik önem taşıyan iş süreçleri hakkında 
nitelikli bilgi sağlanmaktadır. 

İşletmeler sorumluluk muhasebe sistemlerini 
sorumluluk merkezleri etrafında 
yapılandırmaktadır. Sorumluluk merkezleri 
her işletmenin yapısına uygun olarak farklı 
biçimlerde belirlenebileceği gibi uygulamada 
sık rastlanan sorumluluk merkezleri işletme 
açısından hayati önem taşıyan maliyet, kar, 
yatırım ve gelir merkezleridir. Her bir 
sorumluluk merkezine ait sorumluluk raporu 
söz konusu merkezin gerçekleşen 
sonuçlarının bütçelenen tutarlarla 
karşılaştırılmasına olanak verecek biçimde 
hazırlanmaktadır.   

Araştırma bulguları inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin maliyet merkezlerinde 
bütçelenen ve gerçekleşen maliyetler arasında 
ciddi sapmalar olabileceğini ortaya 
koymaktadır. Özellikle yurt dışında imal 
edilen işler için maliyet kalemleri üzerinde 
olumsuz etki yaratan beklenmeyen ek 
masraflara katlanma olasılığının yüksek 
olduğu ifade edilmektedir. Doğru bir planlama 
ve başarılı bir süreç yönetimi sayesinde 
malzeme ve bir takım genel gider 
kalemlerindeki kayıplar azaltılabilse de, işçilik 
maliyetlerindeki tasarruflar yöneticinin başarı 
değerlemesinde en önemli gösterge olarak 
kabul edilmektedir.  

Yöneticinin başarı değerlemesinde göz 
önünde bulundurulacak farklar aşağıdaki 
şekilde gerçekleşmiştir: 

- İşletmenin uygulama kapsamında ele alınan 
proje bazında bütçelediği malzeme 
maliyetlerinin %7,69 oranında düşük tutarla 
gerçekleştiği görülmüştür. Bu farka göre 
işletmede yapılan inceleme ve görüşmeler de 
göz önüne alındığında yöneticinin performans 
analizinde olumlu bir gösterge söz konusudur.  

- İşletmenin bütçelen ve gerçekleşen işçilik 
maliyetleri karşılaştırıldığında işçilik 
maliyetleri açısından % 29 kazanç sağlandığı, 
başka bir ifade ile imalat esnasında yalnızca 
işçilik maliyetleri üzerinden bu oranda 
tasarruf edildiği belirlenmiştir. Bu olumlu 
farkın oluşmasında proje yöneticisinin 
planlama ve kontrol mekanizmasını doğru 
biçimde işletmesinin belirgin bir etkisi olduğu 
ve bu sayede işçilerin bütçe rakamlarının 
oluşturulmasına esas teşkil eden ortalama 
verimin üzerinde çalıştırıldığı görülmektedir.  

- Analiz edilen genel gider kalemleri 
belirlenirken, sektörün koşullarına uygun 
olarak malzeme ve işçilik dışındaki giderler 
göz önüne alınmış ancak sabit nitelikteki 
giderler analize dahil edilmemiş ve veriler 
yöneticinin kontrol edebileceği değişken gider 
kalemleri ile sınırlı tutulmuştur. Bütçelenen 
ve gerçekleşen genel giderler arasında % -
3,11 oranındaki olumsuz fark ortaya çıktığı 
belirlenmiştir. Bu oran, özellikle sarf malzeme 
zayiatı konusunda sektörel ortalama olan %3-
5 arasında gerçekleştiğinden kabul edilebilir 
niteliktedir. Ancak tedarik koşullarının işin 
programlama aşamasında belirlenmemesi ve 
sık tedarikçi değişiminin de bu durumda etkili 
olduğu tespit edilmiştir.  

İşletmede yapılan gözlem ve görüşmeler 
sonucu işçilik maliyetlerinin kontrol altına 
alınabilmesinde etkili olan en önemli hususun 
imalat programlaması olduğu anlaşılmıştır. 
İşçiler, işin doğası gereği çalışmanın ilerleyen 
saatlerinde işin başlangıç anına göre çok daha 
verimli çalışmaktadırlar. Bu bakımdan iş 
başlamadan önce oluşturulan imalat 
programının gerçekçi bir biçimde ve özellikle 
işçilerin beklemesine sebep olacak boşa geçen 
zamanları en aza indirgeyecek şekilde 
hazırlanması gerektiği düşünülmektedir.  

Özellikle yurt dışı şantiyelerde sarf malzeme 
temini ve kullanımı konusuna dikkat 
edilmelidir. Sarf malzeme, imalat esnasında ne 
kadar kullanıldığı tespit edilemeyen ve kesin 
tutarları ancak işin bitiminde anlaşılan bir 
gider kalemidir. Bu sebeple imalat sürecinde 
malzeme teminin nereden ve ne şekilde 
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yapılacağı,ne kalitede malzemenin hangi 
zamanlarda sipariş edileceği, tedarik süresi ve 
emniyet stok miktarları gibi hususlar üzerinde 
titizlikle durulmalıdır. Bunların yanında 
tedarikçilerle geliştirilecek iş ilişkileri de bu 
tip gider kalemlerinin beklenenin üstünde 

gerçekleşmesine engel olacaktır. İmalat 
esnasında tedarikçi ve şantiye yönetimi 
arasında yaşanacak herhangi bir uyuşmazlık 
bile şantiye içinde imalatın beklemesine ve 
dolayısıyla imalat maliyetlerinin top yekûn 
yükselmesine sebep olacaktır. 
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ÖZ 

Araştırmanın amacı performans değerlendirmenin İnsan Kaynakları Yönetimi ile Hukuk açılarından nasıl ele 
alındığını irdelemektir. Bu doğrultuda yazında belirtilen iki farklı yapı seçilmiştir. İKY açısından sistem ve süreç 
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GİRİŞ1 

Performans değerlendirme (PD) en çok 
konuşulan insan kaynakları yönetimi (İKY) 
fonksiyonlarından biridir. Günümüz 
şirketlerinin hemen hemen hepsinin kullandığı 
ancak şirket çalışanlarının da bir o kadar 
memnun olmadığı bir fonksiyondur (MEYER, 
1991). Bir İKY aracı olarak PD’nin ortaya 
çıkışından itibaren yaklaşık 70 yıl geçmesine 
rağmen (GELLERMAN VE HODGSON, 1988), 
A.B.D.’de 2005 yılında yapılan araştırmada, 
şirket çalışanlarının %96’sının PD’nin 
gerekliliğine inandığı ancak hala çalışanların 
%82’sinin var olan PD’den memnun olmadığı 
ortaya çıkmıştır (PEOPLE IQ, 2005). 
İngiltere’de yapılan benzer bir araştırmada da 
şirketlerin %87’sinin PD’yi kullandığı, ancak 
şirketlerin hala %37’sinin değerlendirmeyi 
kısmı etkili ya da etkisiz bulduğu saptanmıştır 
(CIPD, 2005). 

Konuyla ilgili bu kadar hoşnutsuzluk olmasına 
rağmen birçok şirket tarafından kullanılması 
da PD’nin2 İKY’nin çeşitli fonksiyonlarına girdi 
sağlamasıyla ilgilidir (BERNARDIN ve RUSSEL, 
1993: 378; BILLIKOPF, 2003; BIRCH, 1981; 
BUHLER, 2005; YALIM, 2005: 61). Ücret-Maaş 
yönetimi, kariyer planlaması, eğitim ihtiyaç 
analizi ve araştırma/geliştirme gibi 
fonksiyonlara girdi sağlayan PD’nin çok iyi bir 
şekilde tanımlanması, tasarlanması, çeşitli 
durumsal faktörleri hesaba katması ve süreç 
amaçlarının göz önüne alınması gerekmektedir 
(WINSTANLEY, 1980). Aksi takdirde çeşitli 
sorunlar ortaya çıkmaktadır; bireysel 
değerlendirmeye ağırlık vermekten dolayı 
takım çalışmalarının körelmesi (MOHRMAN, 
1990), sadece belirlenen performans 
hedeflerine odaklanarak değişik alanlardaki 
yüksek performansın tespit edilememesi 
(GRAVES, 1982 (a); 1982 (b), çalışanların 
kendilerine olan güvenlerinin zedelenmesi 

                                                
1 Bu çalışmanın önceki hali genişletilmiş özet olarak 
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde 
sunulmuştur. 
2 Bazı yazarlar tarafından performans 
değerlendirme sistemi ile performans yönetimi 
arasında belli bir ayrım yapılmaktadır. Performans 
değerlendirme daha formal ve performans çıktıları 
üzerinde dururken, performans yönetimi ise sürekli 
gelişimi hedefleyen ve performans çıktılarının yanı 
sıra sürece de önem veren bir sistem olarak ortaya 
çıkmaktadır (ARMSTRONG, 2006; BARUTÇUGİL, 
2002). Ancak çalışmanın kapsamı nedeniyle bu iki 
kavrama eş değer yaklaşılacaktır, keza dava 
sürecine tabi olan şirketlerin hangi sistemi ya da 
yönetimi izlediği araştırmacı tarafından 
bilinmemektedir. 

 

(LEVINSON, 1972; 1976 (a), 1976 (b), yanlış 
iletişim kanallarının kullanılması ya da yapıcı 
olmayan eleştirilerle çalışanların 
motivasyonlarının bozulması (OBERG, 1972), 
yöneticilerin karar alıcı rolünü oynamaktan 
dolayı stress altında olması ve baskıya maruz 
kalması (FISHER VE THOMAS, 1982) ve yasal 
problemlerin ortaya çıkması (MARTIN, 
BARTOL Diğ., 2000) örneklerden birkaçıdır. 
Yazındaki çalışmalar incelendiğinde PD ile ilgili 
araştırmaların İKY ve yönetim bilimleri 
perspektifinden yapıldığı anlaşılmaktadır 
(HARRIS, 1994; SÜMER, 2000). Bu kapsamda 
sosyal (örn., JUDGE ve FERRIS, 1993), kültürel 
(örn., PERETZ ve FRIED, 2012) ve bilişsel (örn., 
DENISI, CAFFERTY Diğ., 1984) bağlamın 
incelendiği anlaşılmaktadır. Böylelikle çalışma 
yaşamının değişen koşulları ve bağlamları, 
değerlendirmeyi karmaşık ve çok boyutlu bir 
hale getirmiştir (UYARGİL, 2008a). Bu anlamda 
konuyu daha değişik bir perspektiften, 
özellikle hukuki, ele alan çalışmaların 
gerekliliği son dönemde oldukça önem 
kazanmıştır (HILLMAN, 2009; LAN ve 
HERACLEOUS, 2010; SITKIN ve BIES, 1993).  

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş 
Kanunu, şirketlerin çalışanlarla yaptığı iş 
sözleşmelerini geçerli bir sebebe dayanarak 
sona erdirmeleri gerektiğini belirtmiştir. Bu da 
dolayısıyla konuya yasal bir boyut getirmiştir. 
Türk hukukundaki yerini alan bu kavram 
yürürlüğe girdikten sonra Yargıtay kararları 
başta olmak üzere doktrin görüşleri ile 
performansa dayalı fesih sistemi gittikçe 
gelişme göstermiştir. Bu bağlamda, çalışanları 
işten çıkarmak için gerekli bir kriter haline 
gelmiş olan PD yasal anlamda 4857 sayılı İş 
Kanununda kendisine yer bulmuştur. 
Dolayısıyla iyi yapılandırılmayan 
değerlendirmeler dava sürecine tabi olmuş ve 
şirketler, çalışanlar ve hatta şirket paydaşları 
küçümsenmeyecek kayıplara maruz kalmıştır. 
PD’nin yasal bir boyut kazanması konuya 
önemli farklılıklar, yaptırımlar ve yeni bir yol 
haritası getirmektedir (BAYAR, 2004; 
UYARGİL, 2008 (a); 2008 (b).  

Bu nedenle çalışmanın amacı hukuki ve insan 
kaynakları yönetimi açılarından performans 
değerlendirmenin nasıl ele alındığını 
incelemektir.  

Bu araştırma sorusu hukukun PD’yi hangi 
kategori altında incelediğini ve PD’ye nasıl bir 
anlam atfettiği kapsamaktadır. Böylelikle hangi 
hukuki kavramların performans 
değerlendirmeyi nasıl etkilediğini 
anlaşılacaktır. Bunun için ilk önce PD’nin hem 
İKY hem de hukuk açısından ele alınmasına 
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izin veren bir çerçeve çizilecektir, sonrasında 
PD ile ilgili hukuki perspektifin hangi ilkeler 
tarafından yönlendirildiği tartışılacaktır. 
Tartışmayı kavramsal düzeyden görgül bir 
düzeye indirmek için PD ile alakalı hukuki 
kararlar (içtihat kararları) irdelencek hangi 
ilkelerin hangi PD niteliklerine vurgu yaptığı 
belirtilecektir. 

PD’nin hukuk ve İKY bağlamında anlaşılması 
hedefleyen bu çalışma kavramsal ve görgül 
düzeydeki incelemeleriyle birlikte önemli hale 
gelmektedir. Bu alanda yapılan disiplinlerarası 
çalışmanın azlığı ve zorluğu değerlendirilirse 
konuyla ilgili yazına oldukça önemli katkılar 
bulunacağı açıktır. Bu çalışma Sitkin ve Bies’in 
(1993) ve Hillman’ın (2009) ifade ettiği hukuk 
ile örgütsel çalışmalar arasında bağ kurma 
gerekliliği noktasında önemli olup spesifik bir 
konuya dair bilginin kapsamını 
genişletmektedir. Bu açıdan performans 
değerlendirme daha detaylı anlaşılabilecek, 
şirketlerin ve çalışanların farkındalığı 
arttırılarak iş dünyasına katkıda bulunacaktır. 
Özellikle konuyu şekillendiren Yargıtay 
kararlarının dikkatle incelenerek yeni yol 
haritasının belirlenmesi şirketler açısından 
oldukça önem arz etmektedir. Çünkü iş hukuku 
alanında diğer söz sahipleri olan Yargıtay başta 
olmak üzere, iş hukuku araştırmacıları PD’de 
yaşanan sorunlar ışığında çalışmalarına yön 
vermiş ve çeşitli akademik ve yargısal 
çalışmalarda bulunmuşlardır. Konunun 
tarafımızca keşfedilmesi de Yargıtay 
kararlarının incelenmesi neticesinde ve İKY ve 
hukuk alanlarında ortak bir çalışma yapma 
arayışı sırasında ortaya çıkmıştır.  

Makalenin kapsamına uygun olarak ilk 
bölümde hukukun PD’yi etkileyen unsurlar 
irdelenecektir. Sonrasında PD’nin genel 
özellikleri değerlendirilecek, ve çizilen 
çerçeveye göre Yargıtay kararları görgül olarak 
analiz edilecektir. Son bölümde ise araştırma 
sorusundan ortaya çıkan sonuçlar 
değerlendirilecek ve tartışılacaktır.  

1. HUKUKİ AÇIDAN PERFORMANS 
DEĞERLENDİRME 

4857 sayılı İş Kanunun’da “performansa dayalı 
olarak işçinin iş sözleşmesine son verilmesi” 
geçerli fesih sebepleri arasında yer almıştır. 
Kanunun “feshin geçerli sebebe dayandırılması” 
başlıklı 18. maddesinde “Otuz veya daha fazla 
işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi 
olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini 
fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya 
davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin 
veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir 
sebebe dayanmak zorundadır.” şeklinde yer 

almıştır. İş Kanunu’nun performansa ilişkin bir 
diğer düzenlemesi ise “sözleşmenin feshinde 
usul” başlığı altında yer alan kanunun 19. 
maddesinin (II) numaralı fıkrasında 
“Hakkındaki iddialara karşı savunmasını 
almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, 
o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili 
nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25.inci 
maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun 
fesih hakkı saklıdır.” şeklindedir. Dikkatli 
incelenirse madde metninde “performans” 
kavramı doğrudan belirtilmese de “işçinin 
yetersizliği” başlığı altında yer almış ve 
performansa ilişkin çerçeve yavaş yavaş 
çizilmeye başlanmıştır. İKY nasıl PD’nin 
tanımında “performans” sözcüğüne odaklanmış 
ise kanun koyucu da “verim” kavramına 
odaklanmıştır. Performans ile verim arasında 
çeşitli benzerliklerin olduğu iddia edilebilir. 
Örneğin performansı / verimi gerçekleştirecek 
olan kişi özne benzerliğine, performansın / 
verimin aynı zamanda / mekanda ortaya 
çıkması durumsal benzerliğe, 
performans/verim sonucunda ortaya çıkan 
hizmet/ürün/bilgi ise çıktı benzerliğine işaret 
etmektedir.  

Bununlar performans tanımlarda yer almasa 
dahi performans terimi, kanunun 18. ve 19. 
maddelerinden çıkan uyuşmazlıklara ilişkin 
karar ve tartışmalarda kendine açık bir şekilde 
yer bulmuştur ve kanunun aksine Yargıtay’ın 
performans terimini büyük bir dikkatle 
kullandığı dikkat çekmiştir. Yargıtayın 
performans terimini dikkatli kullanmasını 
yönlendiren beş ana unsur vardır. Bunlar 
objektiflik, iş yerine özgü olma, gerçekçi ve 
makul olma, süreklilik ve usul olarak 
tarafımızca sınıflandırılmıştır. 

Objektiflik: Yargıtay kararlarında karşımıza 
çıkan bir önemli bir unsur objektifliktir. 
Kararlarda bir çok kez uygulamanın objektif 
olmasına yani o işyerindeki tüm işçilere eşit 
şekilde uygulanmasında dikkat çekilmiştir. 
Kararlarda aynı işi yapanların aynı kurallara 
bağlı olması gerektiği ve İş Kanunun 5. 
maddesinde düzenlenmiş olan eşitlik 
hükümlerine uygun uygulamaların yapılması 
gerektiği Yargıtay kararlarında önemle 
vurgulanmıştır.  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.09.2007 tarihli 
ve E.2007/13994, K.2007/27772 sayılı 
içtihadında performans değerlendirmede 
aranan “objektif unsur”, “diğer taraftan, 
performans değerlendirilmesinde objektif 
olabilmek ve geçerli nedeni kabul edebilmek 
için, performans değerlendirme kriterleri 
önceden saptanmalı, işin gerektirdiği bilgi, 
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beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun 
davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi 
beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu 
kriterler esas alınmalıdır. Bir başka anlatımla, 
çalışanın niteliği, davranışları ve sonuçta 
ulaştığı hedef önemli olmaktadır. Bu kriterler 
çalışanın görev tanımına, verimine, işverenin 
kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri 
kurallarına uygun olarak objektif ve somut 
olarak ortaya konmalı ve buna yönelik 
performans değerlendirme formları 
hazırlanmalıdır. İşyerine özgü çalışanların 
performansının değerlendirileceği, performans 
değerlendirme sistemi geliştirilmeli ve 
uygulanmalıdır” şeklinde tanımlanmıştır. 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 28.04.2008 tarihli 
ve E.2007/33486, K.2008/10632 sayılı 
içtihadına göre, “İşçinin performans ve 
verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene 
dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin 
belirlenmesi zorunludur. Performans ve 
verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. 
Objektiflik ölçütü, o işyerinde aynı işi yapanların 
aynı kurallara bağlı olması şeklinde 
uygulanmalıdır.” Karada aynı zamanda 
objektiflk ölçütü, işyerinözgü olma ilkesi ile 
birlikte uygulanması gerektiği açıkça 
vurgulanmıştır. 

İşyerine özgü olma: Yargıtay performans 
derecelendirmenin uygulanması aşamasında 
önemle üzerinde durduğu bir diğer husus 
olarak uygulamanın işyerine özgü olmasını 
aramıştır. Yukarıda bahsedildiği üzere 
performans derlendirme sistemleri işyerinde 
işçilerin performanslarını ölçmeye 
yaramaktadır. Bu noktada performans 
derecelendirmede kullanılacak performans 
ölçümleme sisteminin belirlemesinde 
işletmeye uygun bilimsel ölçümleme 
sisteminin belirlenmesi önem arz etmektedir. 
Bu ölçümleme sistemlerinin hangisinin 
kullanılacağına işletmenin faaliyet alanlarına 
özgü niteliklerinin tespiti ile çalışanların 
nitelikleri ve işletmenin hedefleri göz önünde 
bulundurularak karar verilir. Dolayısıyla 
işyerine özgü bir performans derecelendirme 
sisteminin işyerine veya işletmeye uygun 
performans ölçümleme sisteminin seçilerek 
oluşturulması gerekmektedir. Yargıtay’ın 
yerleşik emsal kararı şu şekildedir: 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 28.04.2008 tarihli 
ve E.2007/35831, K.2008/10338 sayılı 
içtihadına göre işyerine özgü olma unsuru 
“Performans ve verimlilik standartları işyerine 
özgü olmalıdır.” şeklinde yer almıştır. 
Y9.HD.nin 08.04.2008 tarihli ve E.2007/27829, 
K.2007/7831 sayılı içtihadında ise “Kanunun 
gerekçelerinde ifade olunan yetersizlikten 

kaynaklanan sebepler dışında, işçiyle yapılan iş 
sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği, 
kurumsal çalışma ilkeleri veya işyerine özgü 
performans değerlendirme ölçütlerinde yer alan 
işçinin verimliliği ile ilgili beklentilerin 
karşılanmaması halinde de geçerli sebeple fesih 
uygulanabilir.” 

Gerçekçi ve makul olma: Bunun yanı sıra 
uygulamanın gerçekçi ve makul olması 
Yargıtay kararlarında önemle üzerinde 
durulan bir diğer husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Buna göre uygulama işyerinde 
olumsuzluklara yol açmamalı, işverenlerce 
kötüye kullanılan bir fesih sebebi olarak 
görülmemeli ve uygulanmamalıdır. Ulaşılması 
imkansız kriterlere dayalı uygulamalar 
yapılmamalıdır.  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 18.3.2008 tarihli 
E.2007/27584 K. 2008/5327 sayılı kararında 
“Performans ve verimlilik standartları gerçekçi 
ve makul olmalıdır” ifadesine yer verilmiştir. 
Kararında devamında da “İşçinin, deneme 
süresi de belirli ( ki bu en az altı ay olmalı ) 
bekleme süresi içinde saptanan mesleki 
özelliklerine dayanarak, bu süreden sonra 
performans ve verim düşüklüğü nedeniyle iş 
sözleşmesi feshedilirse bu geçerli neden olarak 
kabul edilemez. Yani bu süre içinde işçinin 
çalışma standartları ve mesleki özellikleri daha 
sonraki performans ve verimlilik ölçümü 
bakımından işverenin kabul ettiği sınırlar 
olarak dikkate alınır. Ancak bu sınırların altına 
düşülmesi ve bunun süreklilik göstermesi 
halinde geçerli neden doğabilir, işveren, bu 
sınırların üstünde bir performans ve verimlilik 
beklentisinde haklı olduğunu ileri sürüyorsa, bu 
beklentiyi doğrulayacak eğitim ve iş koşullarının 
iyileştirilmesi gibi performans artırıcı olanakları 
sağladığını da kanıtlamalıdır.” Sonuç olarak iş 
sözleşmesinin fesih edilebilmesi için gerçekçi 
ve makul fesih sebeplerinin olası, buna bağlı 
olarak ta performansa dayalı fesihlerde 
performans düşüklüğünü gösteren 
değerlendirme sisteminde makul ve gerçekçi 
ölçütlerin belirlenmesi önemlidir. Yargıtay 
içtihatlarında da bu husus açıkça yer almıştır. 
Buna göre Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 
18.06.2007 tarihli ve E.2007/9560, 
K.2007/19225 sayılı içtihadında “Dosya 
içeriğine göre, tıbbi tanıtım faaliyet alanında 
işverenin Güneydoğu Anadolu Bölge Yöneticisi 
görev yapan davacının performans 
değerlendirmesinin dış etkenlere bağlı olduğu, 
objektif olmadığı, davalı işveren tarafından 
gerçekleştirilen feshin geçerli nedene 
dayanmadığı anlaşılmaktadır.” 
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Süreklilik: Süreklilik unsuru; uygulamada 
özellikle dikkat edilmesi gereken ve Yargıtay 
kararlarında adil uygulamalara yön vermeye 
yönelik bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Buna göre özellikle işçinin 
performansında süreklilik arz etmeyen 
olumsuz durumların dikkate alınmak suretiyle 
fesihlerin gerçekleştirlmesi hukuku aykırı 
yorumlanmıştır. Dolayısıla performans 
değerlendirmelerde bir süreklilik aranması 
zorunluluğu Yargıtay uygulamasında kabül 
edilmiştir. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 18.3.2008 tarihli 
E.2007/27584 K. 2008/5327 sayılı kararında 
“Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı 
geçerli bir nedenin varlığı için süreklilik 
gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar 
olmalıdır. Koşullara göre değişen, süreklilik 
göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli 
kabul edilmeyebilir.” “Yani bu süre içinde işçinin 
çalışma standartları ve mesleki özellikleri daha 
sonraki performans ve verimlilik ölçümü 
bakımından işverenin kabul ettiği sınırlar 
olarak dikkate alınır. Ancak bu sınırların altına 
düşülmesi ve bunun süreklilik göstermesi 
halinde geçerli neden doğabilir” ifadesinde yer 
vermiştir. Bunun yanı sıra Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesinin 08.04.2008 tarihli E. 2007/27735 K. 
2008/7818 kararında “Yılsonunda belirlenen 
hedeflerin altına düşülmesi ve bunun süreklilik 
kazanması halinde geçerli bir fesihten söz 
edilebilecektir” ifadesine yer verilerek işçinin 
performans değerlendirmeleri neticesinde 
görülen verim düşüklüğünün süreklilik arz 
etmesinin feshin geçerliliği için zorunlu bir 
unsur olduğu açıkça vurgulanmıştır. 

Usul: Son olarak Yargıtay fesih usulüne ilişkin 
gerekliliklerin uygulamada yerine getirilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Çok sayıda feshin 
geçersizliğine özellikle kanunda belirtilen fesih 
usullerine işverenlerce başvurulmaması 
sebebiyle karar verilmiştir. Performans 
yetersizliğinin ispatı işverene ait bir 
yükümlülüktür (İş Kanunu m20/2). Usule 
ilişkin bir diğer yükümlülük ise feshin son çare 
olarak kullanılması gerektiğidir. Son olarak da 
işçinin savunmasının alınmaması geçerli 
sebeple yapılan sebeplere ilişkin önemli bir 
usuli eksikliktir. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 18.3.2008 tarihli 
E.2007/27584 K. 2008/5327 sayılı kararında 
İş Kanunu'nun 19.maddesine göre: 
"Hakkındaki iddialara karşı savunmasını 
almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, 
o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili 
nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25'inci 
maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun 

fesih hakkı saklıdır. Buna göre salt işçinin 
savunmasının alınmaması tek başına süreli 
feshin geçersizliği sonucunu doğurur, işçi 
fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, 
davet yazısında davranışı nedeniyle işten 
çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde 
belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen 
yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı 
takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; 
bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır 
bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir 
savunma vermediği takdirde savunma 
vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine 
hatırlatılması şarttır.” ifadesine açıkça yer 
vermiştir.    

2. İKY AÇISINDAN PERFORMANS 
DEĞERLENDİRME 

PD çok yalın bir ifade ile bir çalışanın şimdiki 
ya da geçmişteki performansını belirlenmiş 
performans standartlarıyla karşılaştırarak 
değerlendirmektir (DESSLER, 1995: 321). 
“Performans” tanımını biraz daha netleştirmek 
gerekirse; bir kişinin belirli bir zamanda 
gerçekleştirmiş olduğu bir dizi çıktı denilebilir 
ki bu bir dizi çıktı mesleksel, şirketsel veya 
sektörel olarak değişebilir (BERNARDIN ve 
RUSSEL, 1993: 379). Ancak bu bir dizi çıktı 
otomasyon seviyesine, sendikalaşma 
derecesine, mesleki yapıya, şirket yapısına ve 
şirket kültürüne göre “performans”ın 
dolayısıyla “performans değerlendirme”nin 
tanımını zaman içinde değiştirmektedir 
(WHISLER VE HARPER, 1965). Bu anlamda 
performans değerlendirmenin daha geniş bir 
tanımı: “çalışanların ya da takımların kişisel ve 
kurumsal amaçlarına paralel bir şekilde 
belirlenen hedefler ile ilgili performanslarını 
periyodik olarak değerlendirerek geribildirimde 
bulunan şirketsel gelişimi hedefleyen yasal bir 
süreçtir” (DELPO, 2007; PETERSON ve TRACY, 
1979; SCHOLTES, 1990; SERTGÖZ, 2005; 
ŞENTÜRK, 2005; YALIM, 2005). Dolayısıyla 
performans değerlendirme tamamiyle 
şirketlerin tercihine bırakılan bir uygulama 
değil, belirli noktalarda yasal bir gerekliliktir. 

Performans değerlendirme ile ilgili 
araştırmalar incelendiğinde, konunun çok 
çeşitli başlıklarda ele alındığını görülmektedir. 
Genel anlamda birçok çalışma kavramsal, 
psikometrik özellikler, boyutlar, 
değerlendirme kaynağı ve değerlendirilen 
birim adı altında yapılmaktadır (SÜMER, 
2000). Ancak bu çalışmaların odak noktası 
psikolojik, sosyolojik ya da ortamsal yapıları 
incelemek olduğu için PD’nin hukuki bağlamını 
anlamak için daha farklı bir çerçeve 
gerekmektedir. Örneğin Giglioni ve arkadaşları 
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(1981) PD’yi hukuksal bağlamda dokuz ana 
etmen çerçevesinde incelenmiştir. Birincisi 
ters etki, ikincisi PD’nin geçerliliği, üçüncüsü iş 
analizine dayandırılmayan enstrümanlar, 
dördüncüsü öznellik, beşincisi muğlâk 
değerlendirme kriteri, altıncısı değerlendirileni 
görmeden yapılan değerlendirme, sekizincisi 
eğitimsiz değerlendirici ve dokuzuncusu ise 
ayrımcılığı gösteremeyen değerlendirmedir. 
Ancak yukarıdaki çalışma Amerikan Hukukunu 
ön plana alan ve İKY perspektifini geri planda 
tutan bir şekilde yapılmıştır, bu nedenle hem 
Türk İş Hukukunu hem de İKY perspektifini 
öne alacak bir kapsam gerekmektedir.  

İKY perspektifinden PD’yi iki alt başlıkta 
incelemek mümkündür; birincisi sistem ve 
ikincisi ise süreçtir (FİNDLEY, GILES Diğ., 
2000). Sistem ile ifade edilen PD’nin diğer İKY 
fonksiyonlarının bir parçası olduğudur ve 
süreç ile ifade edilen PDS’nin belirli bir zaman 
diliminde bir dizi aktiviteler döngüsü şeklinde 
meydana geldiğidir.  

2.1. Sistem Olarak Performans 
Değerlendirme  

Performans değerlendirme en başta kişinin iş 
performansını arttırmak üzere ortaya çıkmış 
ve zamanla çalışanları yargılayan bir araç 
haline gelmiştir ve hatta yöneticilerin Tanrı 
rolünü oynadıları iddia edilmiştir (MCGREGOR, 
1976). Ancak yargılayıcı eğilimin ortaya 
çıkardığı bu yapı performans 
değerlendirmeleri zorlaştırmış, iş 
performansını arttırmak yerine azalttığı bile 
saptanmıştır, bu çıktılardan hareketle 
yöneticinin çalışanı eğitim ve geliştirme kanalı 
ile yönlendirmesi ve motive etmesi daha doğru 
bulunmuştur (MCAFEE, 1981). Bu konuda 
yapılan çalışmalar, eğitim ve geliştirme 
vurgusunun PD’de mutlaka olması yönündedir 
ve mümkünse performans değerlendirme ile 
kişisel gelişim görüşmelerinin ayrı zamanlarda 
ancak birbiriyle ilintili olarak 
gerçekleştirilmesi gerektiğidir (MEYER, 1991; 
MEYER vd., 1965). Böylelikle bu değişim 
yönetici ve çalışandaki stresi ve aralarındaki 
çatışmayı en aza indirerek iş performansına 
daha kolay odaklanabilmesini sağlamaktır. Bu 
görüşlerin kabul görmesi ve daha da önemlisi 
PD ile eğitim geliştirmenin entegrasyonu 
gerçekleştirilmesi amaçların, görevlerin 
ortaklığı ve sağlanacak bilginin faydası ile 
mümkün olabilir (MCAFEE, 1981). Bunlar 
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilirse yönetici ve 
çalışanlar performanslarını geliştirebilir ve 
organizasyonel etkinliğe katkıda bulunabilir 
(BARUTÇUGİL, 2002).  

Çalışanların dönem içindeki performansına 
göre finansal haklarına kavuşması PD’nin 
ikinci önemli entegrasyonuna işaret 
etmektedir. Ücret-maaş yönetimi olan 
entegrasyon çabayı performansa, performansı 
ücrete-maaşa, maddi ödülleri de kişisel 
hedeflere bağlamaktadır, böylelikle kişi maddi 
ödülleri kazanmak için performans 
gösterecektir ve hem kişi hem de şirket 
hedeflerine ulaşacaktır (EERDE ve THIERRY, 
1996). Türkiye’de günümüzde en sık kullanılan 
uygulamalardan biri ücret artışlarını 
performans ile ilişkilendirmektir, tabii ki 
piyasadaki uygulama sadece ücret-maaşlar ile 
sınırlı değildir, ayrıca çeşitli prim uygulamaları 
da performansa dayalıdır (EDİPOĞLU, 2002). 
Örgütün verimliliği arttırabilecek bu 
entegrasyon dağıtımsal bir adalet sağladığı için 
yetenekli çalışanlarının şirketten ayrılmasını 
engelleyebilir. Ancak bunları sağlayabilmek 
için performans değerlendirme sisteminin 
güvenirliği ve geçerliliği önemli bir husus 
haline gelmektedir (GRAVES, 1982 (a); 1982 
(b). Keza açılan davaların bir çoğu performans 
değerlendirme ile ücret-maaş ilişkisindeki 
dengesizlikten kaynaklandığını belirtmiştir, 
ancak bu nedenler sadece birer semptomdur. 
Bu semptomların kaynağı ise performansa 
değerlendirmenin güvenilir ve geçerli 
olmamasıdır (DELPO, 2007). 

Çalışanın performansına göre şirketin kişiyi 
hangi pozisyona atayacağı ve istihdamını 
etkileyen metot ve yöntemler, kısaca kariyer 
planlaması, öncelikle PD’den gelen bilgiler 
sayesinde olmaktadır (DÜNDAR, 2008; 
YILMAZ, ECEVİT Diğ., 2000). Daha önceleri 
PD’nin var olan performansa odaklandığı ve 
gelecek performansı ölçemediğine dair 
eleştiriler PD’nin kariyer planlaması ile 
entegrasyonu ile çözümlenmiştir. Yeni işe 
girenler PD’den gelen geribildirimlere göre ne 
kadar başarılı olduklarını, kendilerini nasıl 
geliştirmesi gerektiğini ve yöneticilerin 
kendilerini nasıl algıladıklarını anlayabilirler 
(BUDAK, 2008; CASCIO, 1991). Artık PD 
kariyer geliştirmenin erken oluşum evresinde 
performans bilgisi sağlarken sürdürme 
evresinde çalışanları yönlendirme ve 
geliştirme faaliyetlerine dair girdi 
sağlamaktadır (PERETZ ve FRIED, 2012).  

Bununla birlikte verilen eğitimlerin yararlı 
olup olmadığı, koçluk sisteminin faydalı olup 
olmadığı vb. şirket içi araştırmalarda PD’nin 
sunduğu veriler çok önemlidir. Örneğin 
performans değerlendirme görüşmesi 
yapıldıktan sonra yönetici çalışanın üzerinde 
hem fikir olduğu kişisel gelişim planını kayda 
geçirir ve çalışanı eğitime gönderir. Sonrasında 
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eğitimin gerçekten istenilen yetenek, beceri ya 
da bilgiyi geliştirip geliştirmediği önceki-
sonraki performans yöntemi ile test edilebilir. 
Teorik olmaktansa işteki davranışlara 
odaklanan bu eğitim değerlendirme yöntemi, 
performans değerlendirmeyi bir çeşit 
araştırma aracı olarak kullanmıştır (ÖZÇELİK, 
2008). Daha farklı bir seviyeden örnek vermek 
gerekirse, takım performansının geliştirilmesi 
hem bireysel amaçların hem de takım 
amaçlarının belirlenmesini gerektirmektedir. 
Bu amaçlar çerçevesinde geribildirim 
mekanizma dizaynının, sorumlulukların 
dağılımının ve gelişim hedeflerindeki 
manipülasyonların bireysel ve takım 
performansına nasıl etki edeceği irdelenmek 
istenebilir (BARUTÇUGİL, 2002). Böylelikle 
performans değerlendirme bir çeşit araştırma 
aracı olarak kullanılabilir.  

Performans değerlendirme sistemi hukuki 
açıdan ele alındığında eşit işe eşit ücret ilkesini 
göz önüne almaktadır (İş Kanunu madde 5). 
Performans değerlendirmelerdeki derecelere 
bakılarak hangi çalışanın ne kadar ücret ya da 
zam alması gerektiği bu sisteme göre 
belirlenmektedir. Performans değerlendirme 
sistemi ücretlendirme sistemi ile yasal 
bağlamda da bütünleştirilmiştir. Bu sistemin 
diğer sistemlerle de bütünleştirildiği, özellikle 
eğitim ihtiyaç analizini yapmak için kullanıldığı 
bilinen bir gerçektir. Diğer bir deyiş ile 
performans değerlendirme görüşmesinden 
sonra çalışanların kendilerini geliştirmeleri 
gereken konular belirlenmektedir. İşletmeler 
özellikle bu belirlenen konularda eğitim 
vererek/alarak çalışanların performansını 
geliştirmeyi hedeflemektir (SONNENTAG, 
2002: 140). Dolayısıyla eğitim alan kişinin 
performansı iyileşerek ücretlendirme 
sisteminde yer bulabilecektir. Bu nedenle, 
performans değerlendirme sisteminin 
ücretlendirme sistemi ile bütünleşmesi yasal 
anlamda gerekliyken eğitim ve geliştirme 
sistemi ile bütünleşmeside yasal anlamda 
gerekli olabillir.  

2.2. Süreç Olarak Performans 
Değerlendirme  

PD sadece yasal anlamda savunulabilir bir 
sistemden oluşmamaktadır ayrıca PD sürecini 
ve dokümantasyonunu kapsamaktadır 
(MERRITT, 2007). Süreç üç temel aşamadan 
oluşmaktadır, birincisi PD görüşmelerinin 
planlaması, ikincisi görüşmelerin uygulanması 
ve son aşama ise performansın takip edilmesi 
işlemidir (ARMSTRONG, 2006; LOSYK, 2002). 
Planlama aşaması iki farklı zaman diliminde 
gerçekleşebilmektedir. İlkinde yönetici ile 

çalışanın belirli hedefler üzerinden anlaşmaya 
varmasını ifade etmektedir ve dönemin 
başında gerçekleştirilir. Bu safhada hangi 
performans kriterleri, ne tür standartlarda, 
nasıl gerçekleştirileceğini ve bunları yapmak 
için gerekli olan kişisel gelişim hedeflerini 
kapsamaktadır (ARMSTRONG, 2006). İkinci 
zaman dilimi yönetici ile çalışanın hazırlığını 
kapsamaktadır ve görüşmeden önceki süreyi 
kapsamaktadır. Hazırlık aşaması tarafların 
hangi hedefler çerçevesinde konuşacaklarını 
tasarladıkları, çeşitli konularla ilgili savunmayı 
ya da önermeyi yapmak için gerekli bilgiyi 
toplama aşamasıdır (MEYER, 1955; PETERSON 
ve TRACY, 1979). PD görüşmesi aşamasında 
yönetici ile çalışanın biraya gelir ve çalışanın 
güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri 
konuşulur, hangi hedeflerde nasıl bir ilerleme 
kaydettiği, karşılaşılabilecek problemlerle ilgili 
nasıl bir çözüm yolu izleyeceği tartışmaya 
açılır (LOSYK, 2002). Böylelikle belirli bir 
dönem içindeki anlaşma, ölçme, geribildirim ve 
diyalog işlevleri formal bir yapıya 
kavuşturulmuş olur (ARMSTRONG, 2006). PD 
görüşmesi bittikten sonraki son aşama ise 
performansın takip edilmesidir. Görüşmede 
ortaya çıkan noktalar (anlaşmazlık konuları ve 
tarafların yorumları, değerlendirme 
formundaki açık uçlu sorular ve cevapları) 
kayıt altına alınır ve görüşmede imzalanan 
evraklar ile birlikte dokümante edilir (LOSYK, 
2002; OLIVER, 1985). Bu aşama sadece 
dokümantasyondan oluşmamakta ayrıca 
yöneticinin çalışanı dönem boyunca 
geribildirim, eğitim, koçluk gibi yapılarla aktif 
olarak desteklemeye çalıştığı bir süreçtir 
(ARMSTRONG, 2006). Ayrıca bu süreçte 
toplanan bilgiler bir önceki bölümde PD’nin 
diğer sistemler ile entegrasyonunda kullanılır. 
Diğer bir deyiş ile PD sürecinde veriler 
işlenmeye başlar ve bu aşamanın ürünü olan 
bilgiler istenilen sistemlere dağıtılır. Böylelikle 
sistem ile süreç arasındaki bağ kurulmuş olur.  

Her şirkette bu aşamalar bazı farklılıklar 
gösterebilir; örneğin performansın 
planlanması aşamasında hedefler üst yönetim 
tarafından belirlenmiş olabilir veya yönetici ile 
çalışan hedefleri karşılıklı belirlemiş olabilir. 
Performans görüşmesi aşamasında çalışanın 
değerlendirilmesi sadece ilk amir tarafından 
olabileceği gibi değerlendirmeler ilk amire ek 
olarak çalışanın iş arkadaşlarını, altında 
çalışanları ve/veya kilit müşterileri 
kapsayabilir. Bununla birlikte performans 
görüşmesi senede bir kere 
gerçekleştirilebileceği gibi işin yapısı, 
görüşmenin amacı gibi nedenlerle senede 
birkaç kez de gerçekleştirilebilir (BAKER ve 
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MORGAN, 1984). Performansın takibinde 
gelişim hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi 
ilk amir dışında başka bir amir tarafından da 
gerçekleştirilebilir, özellikle koçluk ve 
mentorluk sistemi uygulayan şirketler. 
Performansın takibinde sadece gelişim 
hedefleri değil verilen geribildirim üzerinden 
de değişiklikler mümkün olabilir; özellikle 
90o’den 360o’ye kadar geribildirim kullanan 
şirketler.   

Yönetim açısından olarak 
incelendiğinde, planlama aşamasında hedefler 
ya yönetici tarafından verilir ya da yönetici ile 
çalışan ortaklaşa karar verir, ancak hukuk 
açısından incelendiğinde hedeflerin kimin 
verdiği ya da ortaklaşa geliştirildiği önemli 
olmayabilir. Önemli olan hedeflerin taraflar 
tarafından uygun görüldüğünü ifade eden 
“imzadır”. Bu imza ile çalışan hedeflere 
ulaşacağını tahattüt eder. 

Performans değerlendirme süreci sadece 
görüşmenin planlanması, yapılması ve takip 
edilmesi ile sınırlı değildir. Keza getirilen yasal 
yükümlülük ile performans değerlendirme 
insan kaynakları planlamasında çok önemli bir 
yere gelmiştir. İnsan kaynakları planlaması 
işletmenin ihtiyaç duyduğu uygun niteliklere 
kişilerin araştırılması, seçilmesi ve işe 
alınmasına yönelik faaliyetler olup (ACAR, 
2008) PD’nin sağladığı veriler üç temel 
faaliyete girdi sağlamaktadır. İnsan kaynakları 
planlaması işgücü ihtiyacını karşılamak ya da 
işgücü fazlalığını gidermek amacıyla terfi, nakil 
ya da işten çıkarma gibi eylem planlarını 
içermektedir. Eğer bir şirket kariyer 
geliştirmenin bir yansıması olan terfiyi 
performansa dayalı gerçekleştiriyorsa PD’nin 
sağladığı veriler mutlaka dikkate alınacaktır 
(BUDAK, 2008). Başka bir açıdan, PD’nin 
sağladığı veriler kişinin farklı bir pozisyona 
daha uygun olduğunu, bu nedenle kişinin 
pozisyonu yatay olarak değiştirilebilir. PD’nin 
sağladığı bilgi çerçevesinde son eylem planı 
olarak rütbe indirimi ya da işten çıkarma 
gerçekleştirilir (ACAR, 2008), eğer PD’deki 
olumsuz geribildirim birden fazla arka arkaya 
gerçekleşmişse işten çıkarma işlemi uygulanır. 
Bu süreç performansın şirkette belirli bir 
düzeyde olması için yapılır, eğer mümkün 
değilse yeni adaylar işe alınabilir.  

Bu aşamaya kadar performans değerlendirme 
İKY açısından sistem ve süreç bazlı olarak ve 
hukuk açısından ise beş ana ilke (objektiflik, 
usul, gerçekçi ve makul olma, süreklilik ve iş 
yerine özgü olmak) etrafında incelenmiştir. Bu 
noktadan sonra kavramsal olarak ifade edilen 

ögeler operasyonel hale getirilip görgül olarak 
incelenecektir.  

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Araştırmada içerik analizinin kullanılmasına 
karar verilmiştir. İçerik analizi bir yöntem 
olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Bunlarda 
birincisi nesnel bir platforma oturan nicel 
içerik analizi ve ikincisi ise sübjektif bir 
platforma oturan kalitatif nitel analizidir. 
Araştırmanın temel varsayımın epistemolojik 
olarak pozitivist bir yapıya yakın olması, 
araştırmada kantitatif içerik analizinin 
kullanılmasına neden olmuştur. Böylelikle 
mümkün olduğunca öznel etkenlerden 
ayrışmaya ve daha objektif bir incelemeye 
ulaşılmaya çalışılmıştır.  

İçerik analizinin gerek nicel gerek nitel 
yaklaşımlardan etkilenmesiyle birlikte içerik 
analizinin belirli kalıpları olduğunu söylemek 
zorlaşmaktadır. Bununla birlikte temel olarak 
dört kritik noktadan bahsedilebilir. Bunlardan 
birincisi araştırmacının amacı, ikincisi 
örneklemin oluşturulması, üçüncüsü 
kategorilerin belirlenmesi ve sonuncusu ise 
kategorilerin ortaya çıkış sıklıklarını dikkate 
alan değerlendirme aşamasıdır. İçerik 
analizindeki kritik noktalar çalışmamıza 
uyarlandığında araştırmanın amacı PD’nin 
hukuk ve İKY açısından nasıl ele alındığını 
incelemektir. 

Araştırmada kullanılan örneklem mahkeme 
kararlarıdır, özellikle içtihat kararları, çünkü 
İKY ile hukuk arasındaki ilişkinin 
araştırmacılar tarafından somut bir şekilde 
gözlemlenebilir olduğu kaynaklardan birinin 
“mahkeme kararları” olduğu düşünülmüştür. 
Mahkeme kararları buyurucu metin tipleri 
olarak değerlendirilebilir ki bu da araştırmanın 
somut ve objektif temeller etrafında 
şekillendirilmeye çalışmasını 
desteklemektedir. Ancak mahkemelerde alınan 
kararların sadece belirli şirketleri ya da kişileri 
ilgilendirebileceği veya bölgenin sanayileşme 
derecesine bağlı olarak farklı tip davaların 
yoğun olarak işlenebileceği veya çeşitli 
konularda farklı mahkeme kararlarıyla 
karşılaşılabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla 
Türkiye’deki bütün şirketleri ve çalışanları 
ilgilendiren ve yargı sürecine yön veren 
“içtihat kararları”nın incelenmesine karar 
verilmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 
yapılan yargılamaların temyizinde Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
uyuşmazlıklarının çözümünden sorumludur. 
Yapılan incelemeler dairenin genellikle bir 
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sene içerisinde 30.000’den fazla içtihat kararı 
verdiğini göstermektedir. Verilen karar 
sayısındaki fazlalık ve çeşitllik araştırma 
odağının performans değerlendirme sürecine 
dair emsal teşkil eden yayınlanmış Yargıtay 
kararları olmasına neden olmuştur. Araştırma 
kapsamında “performans”, “işçinin verimi” ve 
“işçinin yetersizliği” sözcükleri kullanılarak 
“Kazancı”da tarama yapılmıştır. “Kazancı” 
websitesi Türkiye’de mahkeme kararlarını 
endeksleyen en geniş ve en sık kullanılan 
ulusal hukuk veritabanlarından biridir. Bu 
veritabanında yukarıda belirtilen anahtar 
kelimeler kullanılarak 13.04.2009 tarihinde 91 
ve 27.10.2012 tarihinde yapılan taramada ise 
293 içtihat kararına ulaşılmıştır. Her iki tarihte 
yapılan kararlar birleştirildiğinde ve ikilemeler 
elendiğinde, toplamda, 295 içtihat kararı tespit 
edilmiştir. Ancak bunlardan 85 tanesi 
çalışmanın kapsamında olmadığı dolayısıyla 
araştırmaya konu olan 210 içtihat kararı 
irdelemeye tabi olmuştur. Bu 210 içtihat 
kararının 47 tanesi devam etmekte olan 
davalardan 163 tanesi ise sonuçlandırılmış 
davalardan gelmektedir. Devam eden davalar 
araştırmaya dahil edilmiştir çünkü davanın 
hangi noktada karara bağlanamamış olduğu 
veya davaya hangi noktada daha fazla bilgi 
gerektiği bu çalışmanın kapsamıyla 
örtüşmektedir.  

Araştırmanın örneklemini oluşturan Yargıtay 
kararlarını yapısal olarak bazı benzerlikler 
teşkil etmektedir. Yargıtay kararları belirli esas 
ve kanun numaraları ile kayıtları tutulan, yerel 
bölgedeki mahkenin verdiği kararı temyize 
giden tarafların durumlarını incelemektedir. 
Herbir Yargıtay kararında davalı ve davacı 
kavramı vardır. Araştırmada incelediğimiz 
içtihat kararlarında davalı taraf genellikle 
şirketlerdir çünkü yerel mahkeme tarafından 
şirketler haklı bulunmuş ancak davacı kararın 
tekrar değerlendirilmesi için bir üst kuruma 
başvurmuştur. Davacı ise belirli bir şirkette 
daha önce veya hala çalışmakta olan kişilerden 
oluşmaktadır. Davacılar şirketin herhangi bir 
seviyesinde çalışan ya da yöneticidir ve iş 
güvencesi kapsamındadır. Diğer bir deyiş ile iş 
güvencesi kapsamında olanlar işveren vekili 
olarak değerlendirilmeyen kişilerdir. İş 
güvencesi kapsamında olan kişiler işletmeyi ya 
da işyerinin bütününü yönetmeyen ve işçiyi işe 
alma ve işten çıkarma yetkisi bulunmayan 
kişilerdir. 

Araştırmanın en önemli kısımlarından birisi ise 
kategorizasyondur. Kategorizasyonda kayıt 
birimi olarak ifadeler seçilmiştir. Bu ifadeler 
özellikle davanın seyrine yöne veren ifadeler 
olmasına özen gösterilmiştir çünkü mahkeme 

kararlarında birçok betimleyici ifadeler 
bulunmaktadır ancak bunlar davanın seyrini 
değiştiren ifadeler olmak zorunda değildir.  

İçtihat kararlarındaki ifadeler kategorize 
edilirken yazın kısmında belirtilen çerçeve 
dikkate alınmıştır. Performans 
değerlendirmenin İKY açısından iki temel 
çerçevede incelenebileceği ve bunlardan 
birincisi PD’nin belirli bir sisteme entegre 
olması ve ikincisi ise PD’nin belirli bir süreci 
takip etmesidir. Hukuk açısından irdelenen 
çerçeve ise beş farklı yapıyı içermektedir; 
gerçekçi ve makul olma, objektiflik, süreklilik, 
iş yerine özgü olma ve usul. Kategorilendirme 
aşamasında İKY’nin kendi içinde ve hukukun 
kendi içinde homojen, bütünsel, ayırt edici, 
objektif ve amaca uygun kategori kodları 
bulunmuş ve buna göre metinler kodlanmıştır 
(Lütfen Tablo 1’e bakınız).  

Kodlama aşamasında sıklıkla karşılaşılan 
durum ise bir davanın birden fazla kategori 
koduyla işaretlenmesidir. Çünkü içtihat 
kararları bazen tek bir nedene bağlı 
olmayabilir, başka bir ifade ile dava kararını 
etkileyen birden fazla sebep olabilir. Bu tür 
durumlarda tek bir içtihat kararı ile ilgili 
birden fazla kodlama yapılmıştır. Birden fazla 
kodlama yapmak dava kararlarında İKY’nin 
sistem ve süreç bazlı perspektiflerini daha 
detaylı incelenmesine de imkan vermiştir. 

4. BULGULAR 

Sistemi işaret eden kararların %37’si ve süreci 
işaret eden %54’ü davacıyı haklı bulmuştur. 
PD’nin kariyer planlamasıyla olan 
entegrasyonu ilgilendiren kararların sistem 
problemli PD kararlarına oranı %45’tir. PD’nin 
özellikle kariyer fonksiyonunu etkileyen hukuk 
ilkelerinin usul olduğu, özellikle üsulde fesihin 
ve son çarenin, ve kısmen objektifliğin dikkate 
alındığı anlaşılmıştır. Eğitim ve gelişim 
fonksiyonunu ilgilendiren PD kararların sistem 
problemli PD kararlarına oranı ise %4’tür. 
PD’nin özellikle eğitim ve gelişim fonksiyonuna 
olan entegrasyonu hukukun objektiflik ilkesi 
etkilemiştir. Ücret ve maaş fonksiyonunun 
etkin neden olarak gösterilmesi %40’tır ve 
genel İKY politikasının ise %11’dir. 

PD’nin özellikle ücret ve maaş fonsksiyonunu 
etkileyen hukuk ilkelerinin objektiflik, gerçekçi 
makul olma ve usulün etkiliği olduğu 
farkedilmiştir. Genel İKY politikalarındaki 
problemler ise hukukun objektifik, usul ve 
kısmen gerçekçi ve makul olma ilkelerinin 
dikkate alınmamasından kaynaklanmıştır. 

PD’nin süreç ile ilgili kararları incelendiğinde 
temel olarak planlamanın ve uygulamanın 



 Engin Bağış Öztürk, Gönenç Demir 

 İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Hukuk Açılarından Performans Değerlendirme: İçtihat Kararları Üzerine Bir İçerik Analizi  

 

 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 45-65. 
Journal of Economics  and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014.  
 

54 

etkisinin sırasıyla %87 ve %13 olduğu 
anlaşılmıştır. PD sürecinin planlanmasında 
bütün hukuk ilkelerinin önemli olduğu 
anlaşılmıştır. Diğer bir deyiş ile performans 
değerlendirme süreci tasarlanırken dikkatli 
olunması gerektiği çünkü PD planlamanın 

birçok hukuki yapı tarafından şekillendirildiği 
karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan PD 
sürecinin uygulama kısmını etkileyen hukuk 
ilkesinin usul ve özellikle usulde savunma 
almanın etkili olduğu farkedilmiştir. 

 

Tablo 1: İKY ve Hukuk Kategorileri ve İlgili Kodları 

Kategoriler Kategorileri Kodları 

İK
Y

 K
A

T
E

G
O

R
İL

E
R

İ 

Sistem – Ücret ve Maaş Ücret / Maaş Hakkı, Kıdem Tazminatı, Prim Alacağı, Ücret / Maaş 
Zammı, Ek Ödeme, Çalışma Ücreti vb. 

Sistem – Kariyer Planlama Kadrodan Çıkarılmak, İşgücü Fazlalığı, Hizmet Akdinin Feshi, İşten 
Çıkarılma Kriterleri, İşten Çıkarmada İşveren / İşyeri Nedenleri vb.  

Sistem – Eğitim ve Geliştirme İş / Kişisel Gelişim, Gelişim Hedefleri/ Programı, Eğitim vb. 

Sistem - İKY Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturmamak / Uygulamamak, 
Personel Yönetmeliği, Birden Fazla İşveren Problemi vb.  

Süreç – PD Planlama Görev Tanımında Yer Almayan Kriterler, PD’nin Kanıtlanamaması, 
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik, Dış Nedenlerden Etkilenme vb.  

Süreç – PD Uygulama Kişilerden Savunma Alınmaması vb. 

H
U

K
U

K
 

K
A

T
E

G
O

R
İL

E
R

İ 

Gerçekçi ve Makul Olma İşyerinden Kaynaklı Dış Faktörler, Dış Etkenler vb. 

Objektiflik Objektif, Kanıtlanabilirlik, Somut, Ölçülebilir, Eşitlik, Tebliğ vb.  

Süreklilik Süreklilik, Süre, Dönem, Zaman vb. 

İş Yerine Özgü Olma İş Yerine Özgü Olma, Performans Değerlendirme Sistemi, Performans 
Derecelendirme Sistemi vb. 

Usul Usul, Savunmanın Alınması, Fesih, Son Çare vb. 

Tablo 2’ye sadace hukuk açısından bakarsak 
kararların %45’i objektiflik ile ilgili, diğer bir 
%45 kısım ise usul ile alakalıdır. İş yerine özgü 
olmak %5, gerçekçi makul olmak %2 ve 
süreklilik ise %2’lik bir orana sahiptir.  

Araştırma kapsamında sadece nicel veriler 
sunmak değil herbir kategoride ne tür 
kararların alındığı böylece hukuk ve İKY’nin 
nasıl bir metinde bir arada olabileceği ve dava 
kararlarına nasıl yön verdiği de gösterilmek 
istenmiştir (Lütfen Tablo 3’e Bakınız). Ayrıca 
dava metinlerinde en sık karşılaşılan açıklama 
ise aşağıdaki gibi olmuştur ve şu ana kadar 
yapılan çalışmanın bir özeti niteliğini de 
taşımaktadır. 

“Diğer taraftan, performans 
değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve 
geçerli nedeni kabul edebilmek için, performans 
değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı, 
işçiye tebliğ edilmeli, işin gerektirdiği bilgi, 
beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun 
davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi 
beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu 
kriterler esas alınmalıdır. Bir başka anlatımla, 
çalışanın niteliği, davranışları ve sonuçta 
ulaştığı hedef önemli olmaktadır. Bu kriterler 
çalışanın görev tanımına, verimine, işverenin 

kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri 
kurallarına uygun olarak objektif ve somut 
olarak ortaya konmalı ve buna yönelik 
performans değerlendirme formları 
hazırlanmalıdır. İşyerine özgü çalışanların 
performansının değerlendirileceği, Performans 
Değerlendirme Sistemi geliştirilmeli ve 
uygulanmalıdır.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 
2007/27584 K. 2008/5327 T. 18.3.2008). 

5. TARTIŞMA 

PD’nin İKY açısından çok önemli bir yere sahip 
olmasının yanında çok az şirketin bu konuda 
başarılı olduğu çeşitli çalışmalarla saptanmıştır 
(MEYER, 1991; CIPD, 2005). Ancak bununla ile 
ilgili hoşnutsuzluk olmasına rağmen birçok 
şirket tarafından kullanılmaya devam 
edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi 
değerlendirmenin ana İKY fonksiyonlarına 
girdi sağlamasıdır (BILLIKOPF, 2003; BIRCH, 
1981; Buhler, 2005; YAGER, 1981; YALIM, 
2005). Diğer bir deyişle PD İKY’nin 
politikasına, ücret-maaş birimine, kariyer 
planlamasına, eğitim ve geliştirme birimine, ve 
araştırma çalışmalarına bilgi sağlamaktadır. 
Bununla birlikte örgütsel süreçler ile hukuk 
arasındaki ilişkinin önemi gittikçe artmaktadır 
(LAN ve HERACLEOUS, 2010). Bu kapsamda 
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performans değerlendirme hem İKY hem de 
hukuki olarak ele alınırsa bunun birkaç tane 
katkısı olabilir. 

 

 

 
Tablo 2: İKY ve Hukuk Kategorilerinin Sıklık Miktarı 

Kategoriler* Objektiflik Gerçekçi ve 
Makul Olma 

Süreklilik Usul İş Yerine 
Özgü Olma 

Toplam 

Sistem – Ücret 
ve Maaş 

40 1 - 3 - 40 

Sistem – 
Kariyer 

Planlama 
3 - - 44 - 45 

Sistem – 
Eğitim ve 

Geliştirme 
4 - - - 2 4 

Sistem - İKY 7 - - 11 1 11 

Süreç – PD 
Planlama 

63 5 6 44 11 96 

Süreç – PD 
Uygulama 

- - - 14 1 14 

Toplam 117 6 6 116 15 
210 

260 

*38 tane içtihat kararı birden fazla hukuk kategorisi ile işaretlenmiştir. Bazı kararlar birden 
fazla kategori tarafından işaretlendiği için nicel içerik analizinde içsel tutarlılık hesaplanmamıştır.  
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Tablo 3: Yargıtay’da PD ile ilgili Alınan Kararlar ve İlgili Olduğu Boyutlara İlişkin Örnekler  

Performans 
Değerlendirme 

Alt Boyutlar 
Karar 
Sayısı 

Kararlardan Örnek Alıntılar 
S

İS
T

E
M

 

K
a

ri
y

er
 P

la
n

la
m

a
 

45 

 

“İşyerinde halen emekli olup sekreter olarak çalışmaya devam 
eden ve halende emeklilik süresini doldurmuş bulunan altı 
sekreter mevcuttur. Davacının performansının iyi olmadığına 
ilişkin delil bulunmadığı gibi davalı tanığı dahi çıkarılan işçilerin 
performanslarının yüksek olduğunu belirtmiştir.” (E. 
2005/19226) 

“Kuşkusuz işçinin verim düşüklüğünün yaşlanma gibi bünyedeki 
doğal bir gelişime dayanması hâlinde işveren, işçinin verim ve 
performans düşüklüğüne katlanmalıdır. İş sözleşmesinin geçerli 
feshi, ancak, işçinin ilgili işyerinde çalışabilmesi için aranan 
profile bütünüyle artık uymadığının kabul edilebildiği an mümkün 
olabilecektir. Ancak, verimi düşen bir işçinin iş sözleşmesinin 
feshedilebilmesi için, ilgili işçinin kendi verim ve performans 
profiline uyan başka bir işte çalışmaya devam etmesinin mümkün 
olup olmadığının araştırılması gerekir.” (E. 2007/37515) 

“Davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından ekonomik kriz, 
organizasyonel ve teknolojik nedenlerle yapılan çalışmalar, 
davacının icralık durumu ve performans düşüklüğü, niteliğine 
uygun değerlendirilebileceği başka bir işin olmadığı gerekçesi ile 
iş sözleşmesinin tazminatları ödenerek feshedildiği 
anlaşılmaktadır.” (E. 2009/27653) 

 

Ü
cr

e
t 

v
e

 M
a

a
ş 

40 

“Kıdem Tazminatı Talebi/Performans Notuna Göre Zammın 
Belirlendiği - Diğer Çalışanlarla Başarı Puan ve Yüzdesi 
Bakımından Arasında Dikkate Değer Fark Olmamasına Rağmen 
Az Zam Almasının Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Oluşturduğu” 
(E. 2009/7079) 

“Gerçekleşememiş Alacağa İlişkin Verilen Avans Niteliğindeki 
Primin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İstirdadının 
Mümkün Bulunduğu” (E. 2007/8301) 

“Davacının hizmet akdi performans düşüklüğünden dolayı 
feshedilmemiş, yeni organizasyon planı gereği kadrosu 
lağvedildiği için akdin feshi yoluna gidilmiştir. Davacının 
performansının düşük olduğu yolunda bir saptama da yoktur. Bu 
durumda eşdeğerde olan kişilere yapılan ödemelerle mukayese 
yapılıp kıstelyevm esasına göre davacının alabileceği performans 
primi belirlenerek hüküm altına alınmalıdır.” (E. 2005/7710) 
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Performans 
Değerlendirme 

Alt 
Boyutlar 

Karar 
Sayısı 

Kararlardan Örnek Alıntılar 

S
İS

T
E

M
 

G
e

n
e

l 
İK

Y
 P

o
li

ti
k

a
sı

 

11 

“Feshin esas sebebinin performans düşüklüğü olduğunu beyan 
ettikleri görülmektedir. Öte yandan, dosya içinde mevcut işçi çıkış 
bildirim listesinde, davacı ve diğer çalışanların işten çıkış 
sebebinin, İş Kanunu'nun 17. maddesindeki bildirimli fesih olduğu 
belirtilmiş olup feshin, işveren tarafından gerçekleştirildiği, bu 
durumu gizlemek ve feshin geçersizliğinin tespiti davası 
açılmasını önlemek amacı ile davacı işçiden istifa dilekçesi 
alındığı anlaşılmaktadır.”(E. 2008/27889) 

“İşçinin kendisinden beklenen performansı gösterememesi haklı 
fesih nedeni olarak öngörülmemiştir. Personel Yönetmeliğinde, bu 
gibi durumlarda işverene fesih hakkı tanınmış olmasının bir 
önemi bulunmamaktadır. Böyle olunca anılan Personel 
Yönetmeliği hükmüne dayanarak yapılan feshin haklı olarak 
nitelendirilmesi doğru değildir.” (E. 2001/11445) 

“Davacının iş sözleşmesinin XX şirketi insan kaynakları 
müdürünün mail yazısına göre performansının düşük olması 
nedeni ile feshedildiği anlaşılmaktadır. Somut bu maddi olgulara 
göre, davacıyı işe alan ve iş sözleşmesini fesheden davalı XX 
şirketidir. Asıl ve gerçek işveren bu şirkettir. Bu şirket ile diğer 
davalılar arasındaki sözleşmelerin muvazaalı olduğu, şirketin asıl 
işini bu şirketlere yaptırdığı, kayden diğer şirketler üzerinde 
gösterdiği sabittir. Aslında bu mahkemenin de kabulündedir. YY 
ve ZZ şirketlerinin işverenlik sıfatı bulunmamaktadır. Adı geçen 
şirketler yönünden davanın husumet nedeni ile reddi gerekir. 
Davalı XX şirketi tarafından gerçekleştirilen fesih, geçerli nedene 
dayanmamaktadır.” (E. 2007/8062) 
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“Bu durumda, mahkemece, dava dosyası yeniden bilirkişiye tevdi 
edilerek, performans değerlendirme sisteminin yukarıda belirtilen 
hususlar ile davacı açısından kişisel gelişim hedef belirleyip 
belirlemediği tespit olunarak” (E. 2008/27863) 

“Davacı işçiye işe girdiğinde, objektif olarak belirlenen ölçütlere 
göre performans değerlendirilmesine tabi tutulacağına dair bir 
tebliğ yapılmadığı gibi, 2005 yılı sonundaki değerlendirme 
davacıya tebliğ edilmemiş ve performansının düşük olduğu ihtar 
edilmemiştir. Davacının ne şekilde performansının düşük olduğu, 
daha sonraki süreçte kendisinden ne beklendiği, beklenen iş ve 
kişisel gelişim hedeflerinin neler olacağı açıklanmamıştır. Somut 
bu maddi olgulara göre davalı işverenin gerçekleştirdiği fesih, 
geçerli nedene dayanmamaktadır.” (E. 2007/27584) 
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“Başka bir anlatımla davacının performansı şahsından değil, 
işyerinden kaynaklı bazı dış faktörlerden etkilenmiştir. Buna göre 
davacı işçinin performans düşüklüğü objektif olarak belirlenmiş 
olmadığından feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilemez.” 
(E. 2008/20570) 

“İlaç tanıtım temsilcisi olan davacının görev tanımı içinde 
kalmayan ve özellikle dış etkenlere bağlı olan kriterlere 
göre performansının yapılması doğru değildir. Performans 
değerlendirmesi objektif ve ölçülebilir değildir. Gerçekleştirilen 
fesih bu nedenle de geçersizdir.” (E. 2009/23840) 

“Engelli işçinin verimi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi 
için engellilik oranında bir performans beklenmelidir. Beklenen 
bu performansın altında bir çalışma yapılmışsa, bunun somut 
verilerle kanıtlanması gerekir.” (E. 2008/34233) 

“Davacının performans düşüklüğünü sadece raporlu günlere 
dayandırdığı, davalı işverenin davacının performansının düşük 
olduğunu ve feshin geçerli olduğunu ispat edemediği gerekçesi ile 
davanın kabulüne karar verilmiştir.” (E. 2009/45207) 

“Performans değerlendirmesinin objektif olmadığı, daha önce 
davacının işveren tarafından uyarılmadığı, feshin geçerli nedene 
dayanmadığı gerekçesi ile, davanın kabulüne karar verilmiş.” (E. 
2007/9560) 
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Bunlardan birincisi hangi konularda genellikle 
yanlış yapıldığını bulmak, ikincisi ise PD 
kararlarının hukuki bir etkide hangi yöne 
doğru kayabileceğini anlamaktır.  

Yapılan bu çalışmada şirketlerin PD sistemini 
tasarlarken aslında sistemin bir parçası olma 
özelliğini yadsıdıkları ortaya çıkmıştır. PD’nin 
İKY sistemleriyle olan entegrasyonu, onu İKY 
ve hukuk bağlamında meşrulaştırmıştır. 
Üstelik sadece kariyer aşamasındaki 
entegrasyon değil ayrıca ücret-maaş, eğitim ve 
geliştirme, İKY politikalarıyla entegre olması 
gerektiği açıkça vurgulanmıştır. Aslına 
bakılırsa “Performans Değerlendirme Sistemi” 
hukuki metinlerde genellikle “Performans 
Derecelendirme” ile ifade edilmektedir ve bu 
söylem ölçme ve sıralama mantığının öne 
geçtiği bir ifadedir. Ancak alınan kararlar 
irdelendiğinde performans değerlendirmenin 
sistem temelli olduğu anlaşılmıştır. Bu tarz bir 
söylem olmasına rağmen alınan bu tip 
kararlarda bilirkişi raporlarının sadece yurt 
dışındaki mahkemelerde değil ayrıca 
Türkiye’deki mahkemelerde de oldukça etkili 
olduğu anlaşılmaktadır (THORNTON III ve 
WINGATE, 2005). Dolayısıyla Yargıtay 
performans değerlendirmede önemli bir karar 
merkezi olmakta, var olan performans 
problemlerini çözerken şirket içinde 
dağıtımsal ve prosedür adaletinin tutarlı bir 
şekilde uygulanmasına yardımcı olmaktadır 
(WEINER ve GEORGES, 2013).  

Bununla birlikte PDS’nin planlama aşamasında, 
çalışan ve yönetici arasında anlaşmaya 
varılması istenen hedefler çerçevesinde çeşitli 
sıkıntıların var olduğu belirlenmiştir. Bu 
sıkıntılar özellikle objektif kriterlerin 
olmayışından ve ortamsal ya da kişisel 
faktörlerin dikkate alınmamasından 
kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca 
objektiflik olgusunun hem en çok karar alınan 
konu hem de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda 
gündeme gelmiş olması her iki perspektifin 
bakış açısını gerekli kılmıştır.  

Yapılan araştırmada PD’nin ücret ve maaş, 
kariyer planlama, eğitim ve geliştirme ve genel 
İKY politikalarında problemler olduğu ve 
özellikle PD’nin İKY’nin diğer fonksiyonlarına 
olan entegrasyonunda sorunlar olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca PD’nin bir süreç olarak ele 
alındığında en problemli kısmın PD 
planlanması olduğu da araştırmada ortaya 
çıkmıştır. Bu sorunları belirmesi belli başlı 
hukuki ilkelerin dikkate alınmamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu ilkeler gerçekçi ve 
makul olma, objektiflik, süreklilik, iş yerine 
özgü olma ve usul şeklinde sıralanabilir. Eğitim 

ve geliştirmede, ücret ve maaş fonksiyonunda 
ve PD planlanmasında objektiflik ilkesinin, 
kariyer ve PD planlama ve uygulamada ise usul 
ilkesinin oldukça baskın olduğu anlaşılmıştır. 
Bu sonuç özelllikle performans 
değerlendirmede objektiflik ve usulün önemli 
olduğunu gösteren çalışmalardan (örn., 
BARRET ve KERNAN, 1987; WERNER ve 
BOLINO, 1997) daha özelliklidir ve doğrudan 
hangi İK süreçleriyle ilişkisi olduğunu 
göstermektedir.  

Araştırma kapsamında performans 
değerlendirme sisteminin iş yerine özgü olup 
olmamasına dair 15 karar incelenmiştir. Bu 
kararlarda hangi performans değerlendirme ya 
da derecelendirme sisteminin kullanıldığı 
bahsedilmemekle birlikte performans 
değerlendirme yöntemleri incelendiğinde 
hangi yöntemlerin hukuki ilkeler çerçevesinde 
avantajlı olabileceği tahmin edilebilmektedir. 
Grafik dereceleme ölçeklerinin subjektifliği 
içermesi ve değerlendiren kişilerin 
hoşgörülülük/katılık etkisi, merkezde 
toplanma etkisi ve halo etkisi hatalarına açık 
olması performans değerlendirmeyi yasal ve 
etik açıdan yetersiz bırakabilmektedir 
(BERNARDIN ve RUSSEL, 1993, p. 379; 
MATHIS VE JACKSON, 1994; WINSTANLEY, 
1980;). Özellikle değerlendiriciden beklenen 
becerilerin az olması ve değerlendirme 
hatalarına açık olması bu yöntemin yasal 
doküman çıktısını ve bunların güvenirliğinin 
azaltabilmektedir (HODGETTS ve KROECK, 
1992; DEVRIES, 1990; UYARGİL, 2008a). 
Sıralama yöntemi ve zorunlu sıralama 
yönteminin subjektif değerlendirmesi ve 
değerlendiren kişilerin yakın zaman etkisi ve 
halo etkisi hatalarına açık olması nedeniyle 
performans değerlendirmeyi problemli hale 
getirebilmektedir (BERNARDIN VE RUSSEL, 
1993, p. 379; MATHIS VE JACKSON, 1994; 
WINSTANLEY, 1980). Özellikle 
değerlendiriciden beklenen becerilerin çok 
olmaması ve değerlendirme hatalarına açık 
olması bu yöntemin yasal doküman çıktısını ve 
bunların güvenirliğinin azaltabilmektedir 
(HODGETTS VE KROECK, 1992; DEVRIES, 
1990; UYARGİL, 2008 (a).  

Objektif kriterlerin İKY alanında ağırlık 
kazanması özellikle amaçlara göre yönetim 
(AGY) ile ortaya çıkmış ve daha az 
değerlendirici hatasına sahip olması, daha 
güvenilir olması, gerçek iş performansına 
odaklanması ile oldukça ayrıcalıklı bir konuma 
gelmiştir (DALEY, 1991; GREENWOOD, 1981). 
Dolayısıyla yasal anlamda orta düzeyde 
savunulabilir dokümanlar sağlayabilmektedir. 
Ancak AGY’nin de performans değerlendirme 
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hatalarına tabi olması, hukuki güvenilirliğini 
sınırlamaktadır (HODGETTS ve KROECK, 1992; 
DEVRIES, 1990; KLATT, MURDICK Diğ., 1985; 
UYARGİL, 2008 (a). Kritik olaylar yöntemi 
değerlendirici hatasını en aza indirmeyi 
hedefleyen yöntemlerden birisidir. Çünkü 
kişilerin olumlu ya da olumsuz davranışları 
gözlem esasına dayalı olarak not alınır ve 
algılar olayın üzerinden geçen zamandan 
etkilenmeden saklanabilir. Dolayısıyla yasal 
anlamda orta düzeyde savunulabilir 
dokümanlar sağlayabilmektedir. Ancak kritik 
olaylar yine değerlendirici hatasına tabi 
olabileceği için orta düzeyde ve güvenilirlikte 
yasal doküman sağlamaktadır (HODGETTS ve 
KROECK, 1992; DEVRIES, 1990; KLATT, 
MURDICK Diğ., 1985; UYARGİL, 2008 (a). 
Davranışa dayalı ölçeklerin daha önceki 
performans değerlendirme yöntemlerine göre 
daha objektif olduğu söylenebilir (LATHAM ve 
WEXLEY, 1985). Özellikle performansa 
çıktılarını davranışsal gözlemlerle 
sınıflandırmak değerlendirme yönteminin 
objektifliğini arttırmaktadır (SCHULER ve 
HUBER, 1993; SCHULER ve JACKSON, 1996). 
Davranışların belirtilmesi ve sınıflandırılması 
değerlendirici hatalarını da minimize etmekte 
ve yasal anlamda yüksek düzeyde 
savunulabilir dokümanlar sağlamaktadır 
(HODGETTS ve KROECK, 1992; DEVRIES, 
1990; KLATT, MURDICK Diğ., 1985; UYARGİL, 
2008 (a).   

Bununla birlikte objektif yöntemlere genel 
anlamda İKY perspektifinden yöneltilen 
eleştiriler performans kriterlerinin yetersiz 
olması, hem davranışsal hem de durumsal 
faktörlerin değerlendirmeye alınmaması 
şeklinde olmuş ve işte bu yetersizlikler 
yüzünden sübjektif yöntemler ortaya çıkmıştır 
(SÜMER, 2000). Bu anlamda performans 
değerlendirme yazınında objektif ile sübjektif 
kriterler arasında tartışma hep süregelmiştir 
(BOMMER, JOHNSON Diğ., 1995). Halbuki, İKY 
yazınındaki bu ikilem hukuk açısından 
deontolojik bir şekilde ele alınmaktadır. 
Dolayısıyla çalışanlara uygulanan performans 
kriterlerin sübjektif olması, işverenin çalışanı 
işten çıkarması için kabul edilmemektedir 
(ÇELİK, 2003). Bu nedenle performans 
değerlendirme yazınındaki hem sübjektif hem 
de objektif kriterlerin varlığı hukuksal 
bağlamda pek mümkün olmayıp objektif 
kriterlerin kullanılmasını desteklemektedir. 
Bununla birlikte subjektiflik ve objektiflik 
çizgisinde “değerlendirme hatası” başlıca 
konulardan biridir. A.B.D.’deki federal yasalar 
ele alındığında performans değerlendirmeler 
psikolojik test olarak ele alınmakta ve bu 

nedenle oluşturulacak formun bazı 
psikometrik kriterlere uygun olması 
gerekmektedir (GİGLİONİ, GİGLİONİ Diğ., 
1981; DEVRIES, 1990). Ancak bu tarz 
psikometrik hassasiyet veya değerlendirici 
hatalarına dair herhangi bir Yargıtay Kararı 
çalışmamız kapsamında bulunamamıştır.  

Konuya ilişkin incelenen 210 Yargıtay 
kararından çıkarılan önemli bulgular şu şekilde 
ifade edilebilir. Kariyer planlama açısından: İş 
sözleşmesinin geçerli sebeple feshinin 
performans değerlendirme açısından mutlaka 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer iş 
sözleşmesinin feshi konusunda performans 
dışındaki ek kriterlerde eşitlik varsa, mutlaka 
performansa göre fesih yapılmalıdır. Eğitim ve 
geliştirme açısından çalışandan 
gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim 
hedefleri derecelendirme sisteminin 
uygulanmasından önce çalışanlara bildirilmeli, 
bu hedefler işe, işletmeye, işyerine sektöre 
uygun gerçekleştirilmesi mümkün hedefler 
olmalıdır. Ücret ve maaş açısından işyeri 
kayıtları performans değerlendirme sistemi 
için birincil öneme sahiptir. "Eşit İşe Eşit Ücret" 
kuralına aykırı bir uygulama yapılmamalıdır. 
Genel İKY açısından PD sistemini kapsayan 
yazılı bir şirket politikası olmalıdır. Örneğin 
Personel Yönetmeliği olmalı ve bu yönetmelik 
hem iş hukuku ile çelişmemelidir hem de 
PD’nin hangi sıklıkla, kimin tarafından 
düzenleceği ve kimin geribildirim vereceği ile 
ilgili konuları kapsamalıdır.  

PD planlanırken işin gerektirdiği bilgi, beceri, 
deneyim gibi yetkinlikler, dikkate alınmalıdır. 
Dolayısıyla her işin, işyerinin veya işletmenin 
kendine özgü yapısı dikkate alınarak objektif 
kriterlerin belirlenmesi zorunludur. Hatta 
kişinin özel bir durumu varsa bu husus dikkate 
alınarak PD planlanmalıdır. Çalışanın görev 
tanımına, verimine, işverenin kurumsal 
ilkelerine, uyulması gereken işyeri kurallarına 
uygun olarak değerlendirme kriterleri objektif 
ve somut olarak ortaya konmalıdır. 
Performans koşulu getirilecekse ya da 
performans değerlendirme sistemi 
uygulanacaksa, istenen kriterler subjektif ya da 
muğlâk değil objektif olmalıdır. Bu tip 
problemlerde bilirkişinin saha raporuna 
ihtiyaç duyulmaktadır. Saha raporunda 
standartlar uygunluğu, objektifliği esas 
alınmaktadır. PD uygulanırken performans 
görüşmelerinde yöneticiler ile çalışalar 
arasında oluşan beklenti farklılıkları mutlaka 
detaylı bir biçimde yer almalıdır, veya çalışanın 
davranışları ile ilgili problemler varsa (işe geç 
gelme, müşterilere kötü davranma vs.) bunlar 
değerlendirmelerde mutlaka detaylı bir şekilde 
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belirtilmelidir. İşyeri kayıtları performans 
değerlendirme sistemi için birincil öneme 
sahiptir, performans değerlendirme kayıtları 
ve ilgili kayıtlar olmadığı sürece alınan kararlar 
hatalı olacak, tanık ifadeleri ile sonuca gitmek 
mümkün değildir. 

Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan 
kriterlere uygun değerlendirme formaları 
hazırlanmalı ve bu formlar çalışanlara 
dağıtılmalıdır. Performans değerlendirme 
sistemi sürekli olarak güncellenmeli, 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Tüm bunların 
yanı sıra kriterlere dayalı olarak hazırlanan 
değerlendire sistemi doktrinde belirtilen ve 
bilimsel olarak kabül edilen sistem ve ilkele 
uygun olmalıdır. Tüm bu şartlar bize hukukun 
kabül edilebilir bir değerlendirme sistemine 
“hukuken” nasıl ulaşılabileceğini 
göstermektedir. Özellikle Yargıtay içtihatları ile 
belirlenmiş hukuki çerçeve, objektif değerlere 
uygun olarak hazırlanmış, işyerinin işin ve 
işçinin subjektif niteliklerini göz ardı etmeyen, 
işyerinde çalışanlara bildirilmiş ve sürekli 
olarak uygulanan ve gerçekçi ve makul 
kriterlere uygun bir performans 
derecelendirme sisteminin varlığını zorunlu 
kılmaktadır. Bunun yanı sıra uygulamaya konu 
PD sisteminin İKY yaklaşımı anlamında 
bilimsel ölçütlere uygun olarak hazırlanmış bir 

derecelendirme sistemi olmasıda önemli bir 
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
gerek Yargı kararları ve gereksede İKY yazını 
PD uygulama sürecinin önemi üzerinde 
durmaktadır. Bu sebeple de gerek sistemin 
hazırlanması ve gerekse de uygulanması belirli 
ve sınırlayıcı şartların dikkatli bir şekilde 
uygulanmasına bağlıdır. İşçinin performansı, 
gerek işletmenin mikro birimlerinin ve gerekse 
de işlemenin makro performansını etkileyen 
önemli bir değerdir. Bu önem işletmelerin 
gelişimi, büyümesi, firma içi rekabetin 
sağlanması ile doğrudan ilişkilidir. Ancak 
günlük uygulamada “işçinin verimine” dayalı 
fesihlerin işletmeler tarafından kötüye 
kullanılması mümkün olup, Yargı içtihatlarında 
bu hususta bir çok örnek temin etmek 
mümkündür (%45). Çalışmamızda 
incelediğimiz Yargı İçtihatları ve doktrin 
görüşleri sistemin kötüye kullanılmasını 
sınırlayacak dikkat ve özende olması 
tarafımızca olumlu karşılanmaktadır. Elbette 
işletmesel açıdan durum yorumlandığında 
performans değerlendirme kriter ve 
sistemlerine ilişkin sınırlamalar gereksiz, 
yersiz veya etkisiz olarak yorumlanabilir. 
Ancak mevcut kabül edilir hukuki 
düzenlemelerin bu olduğunun da 
unutulmaması gerekir.  
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SONUÇ 

Çalışma kapsamında performans 
değerlendirme sistemine hukuk ile insan 
kaynakları yönetimi açısından bakılmıştır. Bu 
farklı iki bakış açısını aynı anda kullanarak 
birbirlerini hangi temel noktalarda 
destekledikleri hangi noktalarda farklılaştıkları 
incelenmeye çalışılmıştır. Performans 
değerlendirmenin bir gereklilik olduğu hem bu 
çalışmada hem de uygulamada 
vurgulanmaktadır. Bununla birlikte 
performans değerlerdirmenin sistemsel 
özelliğinin sadece İKY açısıdan değil de hukuk 
açısından da vurgulanması çalışmanın en 
önemli bulgularından biridir. Günümüzde 
PD’nin sadece bir süreç gibi düşünüp kendi 
içinde tutarlılığının geliştirilmesinin 
yetmediğini, bununla birlikte daha entegre 
hale getirilmesi gerektiğinin meşrulaştığı 
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ilerleyen 
dönemlerde Yargıtay’ın Performans 
Değerlendirmeye ilişkin içtihatlarının takip 
edilmesi ve değişen Yargı içtihatlarına bağlı 
olarak, Performans Derecelendirme 
Sistemlerinin güncellenmesi önem arz 
etmektedir. Ayrıca davaya en çok konu olan 

süreç tabanlı sorunun performans 
değerlendirme kriterlerindeki sübjektiflik ve 
objektiflik olduğu anlaşılmıştır. Bu kriterlerin 
varlığı, incelenmesi, geliştirilmesi İKY için 
önemli iken hukuki metinlerde genellikle 
objektiflik vurgusunun öne çıktığı 
görülmektedir. Bu kriterlere olan farklı 
yaklaşımlar aslında İKY ve hukuk bakış 
açısındaki farklı zihniyetlerin de ifadesidir.    

Objektiflik unsuru kapsamında özellikle 
Yargıtay’ın işyerine özgü olan PDS’lerin 
geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği 
yönündeki vurgusu önem arz etmektedir. 
Yargıtay’ın bu görüşü hem bundan sonraki PD 
çalışmalarına yön vermiş ve halende vermekte 
olup, aynı zamanda PDS açısındanda yeni iş ve 
çalışma ilişkilerine uygun sistemlerin 
yaratılması-geliştirilmesi gerekliliğini 
doğurmuştur. Kanaatimizce, gerek 
uygulanmakta olan ve gerekse de yeni 
geliştirilenlerinin PD sistemlerinin hukukiliği, 
bir başka değişle Yargılama safhasında 
hukuken kabul edilebilirliği, işletmeler ve 
uygulamacılar bakımından önem arz etmeye 
devam edecektir.  
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Bu çalışma, insan kaynakları yönetimi yazınının gelişmesine yönelik alanların genişliği ve belirsizliği sorunundan 
hareketle, insan kaynakları yönetiminde bilgi yönetimi kavramına bakış açısının; Avrupa ve Amerika tabanlı 
makalelerde ayrı ayrı incelenmesi ile bakış açıları arasındaki farklılıkların bulunması, her iki tabanda hangi 
unsurların ve yöntemlerin uygulandığı ve Avrupa ile Amerika arasında yaklaşımların ortaya çıkarılması amacıyla 
yapılmıştır. Bu araştırma, insan kaynakları yazınında bilgi yönetimi kavramının yeni araştırma alanlarını ortaya 
çıkartması ve literatür çalışmalarına yön vermesi sebebiyle önemlidir. Araştırmada 1990-2012 yılları arasında 
insan kaynakları yönetiminde bilgi yönetimi konulu 143 Avrupa ve Amerika tabanlı makalede örgüt teorisi ve 
insan kaynakları yönetimi yazınında içerik analizi yapılmıştır. İncelenen makalelerde bilgi yönetimi konusuna 
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GİRİŞ 

1980’lerden günümüze kadar sürekli gelişme 
gösteren post modern yönetim anlayışı, sınırları 
aşarak küresel düzene ayak uydurma 
doğrultusunda aklı ve katılımcılığı ön plana 
çıkaran, uzun vadede sürdürülebilirliği 
hedefleyen ve odağına bilgi üretimini ve 
paylaşımını koyan bir anlayış haline gelmiştir. 
Genel anlamda post modern anlayış karmaşık 
bir bakış açısı ile tek ve değişmez bir akıldan 
ziyade çeşitli düşüncelerin bir arada ortaya 
çıkışı ile ilgilidir. Bilgi açık ve örtülü olarak 
ortaya çıkan gerekçelendirilmiş gerçek inanç 
olarak tanımlanır (Krogh, 2002). Bu çerçevede 
kişi inançlarını gözlemlerine, kendi 
duyarlılığına ve bireysel tecrübelerine 
dayanarak gerekçelendirir ve bu şekilde gerçeği 
kendisi yapılandırır. Bu aşamada evrensel 
bilgiden değil de bireysel yapılandırmalar 
sonucu insana özgü soyut bir bilginin var 
olduğundan bahsetmek daha doğrudur. Bu 
şekilde bireyselleştirilen bilgi ile post modern 
düşüncedeki bilgiyi birbirleri ile ilişkilendirmek 
de mümkündür. 

Bilginin saklı olması da bireylerin bazen 
anlatamadıkları açıkça dile getiremedikleri 
ancak sezgilerle ifade edilebilen bir durumu 
ortaya çıkaracaktır. Bu tür bilgiler duyulara, 
hareket becerilerine, bireysel algılamalara, 
fiziksel deneyimlere, sağduyu kurallarına ve 
sezgilere bağlı olduğundan anlaşılmaları 
oldukça güçtür (Krogh,2002). Post modern 
düşüncenin şekillendirdiği bu bilgi yapısı 
bireysel tecrübelerle değişiklik göstermesi ve 
örtülü olan bilginin de anlaşılmasının zorluğu 
sebebiyle örgüt içerisinde bilginin nasıl 
kullanılacağına karar vermek oldukça zordur.  
Bireysel olarak çeşitlenen bilginin örgüt 
içerisinde yarattığı bu karmaşıklığın çözümü de 
çeşitliliğin örgüt içerisinde desteklenmesidir. 
Ancak desteklenen ortamların varlığı 
durumunda örtülü bilgiler daha açık hale 
gelebilir. Motivasyonun da yüksek olduğu 
ortamlarda çeşitlenmiş bilgilerin 
konumlandırılması daha da kolaylaşır. Bu 
oluşum, parçaların birleşmesi ile bütünün 
oluşturulması gibi bilgilerin bireysel olarak 
yaratıldığı ve depolandığı bir ortamda bireysel 
çeşitlilikten kaynaklanan bir bilgi üretimi süreci 
başlatabilir. 

Bilginin gün geçtikçe daha da değer kazanması 
örgüt içerisindeki uygulamalarda da köklü 
değişikliklere sebep olmaktadır. Bir örgütün 
sürdürülebilir rekabet avantajını elde 
edebilmesi artık bilginin örgüt içerisinde 
yaratılabilmesine, paylaşılabilmesine ya da 

mevcut bilgiyi örgüt içerisinde uygulamaya 
geçirebilmesine bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında 
bilgiyi elinde bulunduran insan, örgüt içerisinde 
en önemli değer olmaya başlamış ve örgütlerde 
insan sermayesinin önemi anlaşılmıştır. İnsan 
kaynakları merkezi, insan kaynağına ilişkin 
olarak tüm bilgileri belirli bir sistem dâhilinde 
dış etkenleri ve iç etkenleri göz önüne alarak 
toplar ve bunlardan yararlanır. İnsan kaynakları 
merkezinin bir görevi de insan kaynağına ilişkin 
planlamaları yapmak, ihtiyaçları saptayarak 
uygun personelin istihdamını sağlamak ve 
personel ile örgütün öğrenen bir süreç 
yaratmasını sağlamaktır. İnsan kaynakları 
merkezinin asıl amacı değerlendirmeler sonucu 
ortaya çıkan insan gücüne ilişkin bilgileri, istek 
ve ihtiyaçları uygun araç ve yöntemlerle 
yeniden gözden geçirerek ortaya koymasıdır. 
İnsan kaynakları birimine gelen istek ve 
ihtiyaçlar bir anlamda işlenmemiş veridir. Bu 
işlenmemiş verilerin de birim tarafından 
işlenmesi gerekmektedir (Fındıkçı,2002). 

Bilgi yönetimin insan kaynakları yönetimi ile 
kesiştiği nokta bilgi ve bilgiyi elinde bulunduran 
insan faktörüdür. İnsan kaynakları yönetimi 
öğrenmeye, bilgiyi yaratmaya ya da bilgi 
edinmeye açık veya verilen bilgiyi 
uygulayabilecek yetenekteki personelin 
istihdamını bilgi yönetimi için önemli olan insan 
sermayesine bir girdi olarak sunmaktadır.    
Bu düşünceler ve insan kaynakları yönetiminde 
bilgi yönetiminin artan önemine dayalı olarak 
çalışmanın amacı; insan kaynakları 
yönetiminde bilgi yönetimine bakış açısının 
Avrupa ve Amerika tabanlı makalelerde ayrı 
ayrı incelenmesi, bakış açıları arasındaki 
farklılıkların ya da ortak noktaların bulunması, 
her iki tabanda da konuya ilişkin hangi 
değerlerin konuyu etkileyici değerler olarak ele 
alındığının saptanması, uygulamalı çalışmalarda 
kullanılan yöntemlerin incelenmesi ve buna 
bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlarla insan 
kaynakları yönetiminde bilgi yönetiminin 
öneminin açıklanması ve Avrupa ile Amerika 
arasında konuya ilişkin yaklaşımların 
benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya 
çıkarılmasıdır. 

1.BİLGİ YÖNETİMİ KAVRAMI 

Bilgi yönetimi genel olarak araştırmacılar 
tarafından birçok kavramla açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu araştırmacıların en 
önemlilerinden olan Beijerse’e (1999) göre bilgi 
yönetimi belli başlı beş unsurla 
açıklanabilmektedir (Celep, 2003;28). Bunlar 
örgütsel hedefler, bilgi politikalarını 
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uygulamaya aktarma stratejisi, çalışanların bilgi 
edinmeye güdülenmesi ve bilgiye kolay biçimde 
ulaşılmasının sağlanması, veri ve enformasyon 
yorumlama becerisi ve örgütsel kaynaklardır. 
Bu kavramlar çerçevesinde bilgi yönetimini 
belli özellikleri ile ön plana çıkarmak önemlidir. 
Mevcut bilgiyi ortaya çıkarmak, onları 
yorumlayarak bir uygulama planı oluşturmak 
ve planı uygulamaya geçirebilecek güçlerin ve 
eylemlerin de varlığından haberdar olmak 
örgütün başarısındaki başlıklarıdır. Bu 
unsurlara bağlı olarak bilgi yönetiminin 
verimliliği söz konusu olduğunda ise ulaşılan 
bilginin dinamik bir süreç olduğu, bilginin 
kullanım oranının bilginin değerini belirlediği, 
bilginin kendi kendini organize edebildiği, 
değişimi elinde tutabildiği ve bilgi yönetiminin 
bir sermaye bir varlık olduğu düşünüldüğünde 
pahalı bir unsur olduğu karşımıza çıkmaktadır 
(Özgener, 2002).  

Örgütlerin bilgi yönetimine geçişinde 
amaçlanan çıktılara ulaşmak oldukça zordur. 
Öncelikle örgütler neyi ne kadar bildiklerini ve 
çalışanlarının sahip oldukları bilgiyi ne şekilde 
ortaya çıkarabilecekleri konusunda yoğun 
çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. Yapılan 
araştırmalar sonucunda mevcut bilginin sadece 
%20’sinin şirket genelinde ve sistematik olarak 
iş süreçlerinde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu 
nedenle mevcut bilgiler örgüt içerisinde anlamlı 
bir şekilde koordine ve organize edilmelidir. Bu 
akış izlenirken sistem yaklaşımı göz önüne 
alınmalı, akış içerisindeki halkalar arası 
kopukluğa da asla izin verilmemelidir. Her bir 
öğenin tek başına hiçbir anlamı olmadığından 
bir bütün olarak ele alınması önemlidir 
(Kaptangil, 2009). Bu noktadan hareketle 
bilginin süreçsel olarak bir takım evrelerden 
geçtiğini söylememiz mümkündür. Bu evreler 
genel olarak bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi, 
sınıflandırılması ve saklanması, bilginin transfer 
edilmesi ve paylaşılması bunu izleyen son 
aşama ise bilginin kullanılması olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Bilginin üretilmesi denildiğinde, kısaca bir 
organizasyonun yeni ve faydalı fikirler ve 
çözümler üretebilme kabiliyetinden söz 
edilmektedir. Bilginin üretilmesi süreci mutlaka 
yeni bilgi üretilmesini gerektirmemektedir. 
Çoğu kez firmalar farklı kaynaklardan bilgiyi 
elde ederek kendi bünyelerine uygulamayı ve 
organizasyonun amaçlarına uygun olarak 
kullanmayı tercih ederler (Argote,2000). 
Bilginin toplanması ve elde edilmesi iki 
bakımdan önemlidir. Birincisi bu bilgiler yeni 
bilgi üretilmesinde kullanılacaktır. İkincisi şayet 
bu bilgiler örgüt açısından yeni ise ve mevcut 

bir problemin daha etkili biçimde çözülmesi 
veya bir sürecin iyileştirilmesi gibi değer ifade 
eden bir sonuç doğuruyorsa organizasyon 
açısından yeni üretilmiş bilgi kadar kıymetlidir. 
Kurumun bilgi tabanının bir parçası haline 
gelen söz konusu bilgi, kurum açısından yeni ve 
kuruma özel bir nitelik taşır (Bhatt,2001). 
Örgütler açısından bilgiyi elde etmenin en 
doğrudan ve genellikle de en etkili yolu onu 
satın almaktır. Kuşkusuz şirket satın almanın 
pek çok sebebi bulunmakla birlikte giderek 
şirketler sahip oldukları bilgi birikimleri 
nedeniyle satın alınmaya başlanmıştır (Bhatt, 
2001). Bilgiyi elde etmede; taklit etme, dış 
kaynak kullanımı, türetme, yedekleme ve 
keşfetme gibi yöntemler de 
kullanılabilmektedir. Bilginin taklit edilmesinde 
bir şirketin diğer bir şirketteki –rakip, tedarikçi 
vs.- başarılı bir uygulamayı veya herhangi bir 
konuda üretilen yeni bilgiyi örnek alarak 
kendisine uygulaması ve kullanması olarak 
uygulanırken,  dış kaynaklar daha çok 
şirketlerin uzmanlaşma seviyesinde 
kendilerinden daha başarılı olmuş şirketlerin 
faaliyetlerinden yararlanma yoluna giderler 
(Prusak,2001). 

Bilginin sınıflandırılması aşamasında bilginin 
belli bir şekle sokulması ve saklanması söz 
konusu olmaktadır. Bilginin tasnif edilmesi ve 
saklanması bilginin değerlendirilmesi açısından 
önemli olduğu kadar ileride yeniden 
kullanılabilmesi açısından da gereklidir. Tasnif 
süreci kurumun bilgi kaynaklarının bir çeşit 
envanterinin çıkarılmasına ve mevcut bilgi 
potansiyelinin ortaya konulmasına yardımcı 
olmaktadır (Nemati,2002).  Buna ilave olarak 
bilginin tasnif edilmesi işe yaramayan veya 
güncelliğini yitirmiş bilgi ve enformasyon 
yığınlarının elenmesini sağlayarak bir çeşit 
filtreleme fonksiyonunu da görmektedir 
(Lang,2001). Bilginin tasnifinde karşılaşılan en 
büyük zorluk örtülü bilginin tasnif edilmesidir. 
Zira açık bilginin aksine, örtülü bilgi sübjektif, 
durumsal ve kişiye özel bir nitelik taşımaktadır. 
Bu bakımdan örtülü bilginin ifade edilmesi, 
yazıya dökülmesi ve sınıflandırılması oldukça 
zordur. Bilginin kendisini değil, yerini ve 
kaynağını göstererek aranan bilgiye veya kişiye 
nasıl ulaşılacağını ortaya koyan söz konusu 
haritalar özellikle örtülü bilginin tasnifinde ve 
saklanmasında oldukça etkili bir yöntemdir 
(Nemati,2002). 

Bilginin transfer edilmesi ve paylaşılması kısaca, 
çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye mümkün 
olabildiğince kolay ve hızlı biçimde 
erişebilmelerini temin etmeye yönelik sistem, 
uygulama ve süreçlerin tümünü ihtiva 



Kerem Kaptangil, İrem Kaptangil  
Yabancı İnsan Kaynakları Yönetimi Alanyazınında Bilgi Yönetimi Kavramının İçerik Analizi İle İncelenmesi  
 

 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014  Sayfalar: 67-85. 
Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014 
 

70 

etmektedir. Söz konusu sistem ve süreçler bir 
organizasyon bünyesindeki bilginin dağıtılması 
ve paylaşılmasına yönelik olarak 
uygulanabileceği gibi organizasyonlar arası bilgi 
transferine ve paylaşılmasına yönelik olarak da 
uygulanabilir (Robertson,2002). Bilgi 
transferinde pek çok yöntem kullanıldığından 
hangi yöntemle bilgi transferi yapılacağına 
karar verilmelidir. Yöntemin seçilmesinde bilgi 
transferini gerçekleştiren kişi veya gruplar 
arasında görev ve fonksiyon bakımından 
benzerlik olup olmadığı teknik donanım, bilgi, 
tecrübe, müşterek mesleki dil, taraflar 
arasındaki ilişki ve iletişimin seviyesi, transfer 
işleminin ne sıklıkta yapıldığı ve transfer 
edilecek bilginin türü gibi pek çok faktör 
dikkate alınmalıdır (Yersel,2003). Bunun 
yanında teknoloji ve kurum kültürü açısından 
konu ele alındığında bilgi transferi ile ilgili üç 
temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 
bilgi transferinde teknolojik sistemlerin 
önemini vurgulayan yaklaşımdır. İkincisi, daha 
ziyade sosyal süreçlerin ve kültürel unsurların 
önemine dikkat çeken yaklaşımdır. Üçüncüsü 
ise meseleyi daha kapsamlı biçimde ele alarak 
teknolojik sistemlerle sosyal ve kültürel 
unsurların bir arada ele alınmasını amaçlayan 
yaklaşımdır (Sveiby ve Simons,2002). 

Bilginin kullanılması ve değerlendirilmesi; 
bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, tasnif 
edilmesi, saklanması ve transfer edilmesi gibi 
faaliyetlerin anlamlı olmasını ve fayda 
sağlamasını mümkün kılmaktadır. Bir başka 
ifade ile bilginin yönetilmesi, ancak üretilen, 
tasnif edilen ve paylaşılan bilginin 
organizasyona değer katacak biçimde 
kullanılmasıyla anlamlı bir faaliyete dönüşür 
(Akyol, 2005). Bilginin söz konusu anlamda 
değerinin arttırılması için, bilgi yönetimi 
uygulamalarının çalışanların davranışlarında, 
çalışma anlayış ve biçiminde önemli ölçüde 
değişime yol açması, yeni ve faydalı fikirlerin, 
süreçlerin, uygulamaların ve politikaların 
geliştirilmesi hususunda somut katkılar 
yapması gerekmektedir. Bu ise bilginin, 
organizasyon yararına etkili ve sonuç getirecek 
biçimde kullanılmasını gündeme getirmektedir. 
Bu bakımdan bilginin kullanılması ve 
organizasyona yarar sağlayacak biçimde 
davranışlara dönüştürülmesi ve fiile geçirilmesi, 
o bilginin elde edilmesi ve bilinmesi kadar 
önemlidir (Kurt,2004). Bu sebeple bilgi 
yönetimi uygulamalarının başarısının, bilginin 
ne ölçüde etkili ve etkin biçimde kullanıldığına, 
bu bilginin ne ölçüde davranışlara yansıdığına 
ve uygulamaya geçirildiğine bağlı olduğu ileri 
sürülmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına 

göre  (Caligiuri,1999: Carneiro, 2000: Gün,2006: 
İpcioğlu, 2004: Kurt, 2004: Nemati, 2002: Riffe 
ve Kacy, 1998: Wasti, 2008)  bilgi yönetimi 
uygulamalarından beklenen somut faydalar 
içerisinde, daha iyi karar verme, müşteri 
hizmetlerinin iyileştirilmesi ve personel 
etkililiğinin arttırılması en önemlileri olarak 
gösterilmektedir (Kaptangil,2009). Bu 
bağlamda genel olarak bilgi yönetimi 
uygulamaları neticesinde üretilen toplam değer 
şayet bilgi yönetimi uygulamanın maliyetlerini 
geçiyorsa, bilgi yönetiminin performansı 
olumlu, aksi takdirde ise olumsuz olarak 
değerlendirilmektedir (Akyol,2005).  

Örgütlerdeki bilgi transferi, bilgiyi alıcı 
birimlerin performanslarında ve yaratılan bilgi 
değişimi içerisinde kendini açıkça 
göstermektedir. Böylece bilgi transferi, 
performanstaki ya da bilgideki değişimleri 
ölçülebilir hale getirir. Örgütlerde bulunan 
ancak kolaylıkla ifade edilemeyen bilgi türü 
olarak tanımlanan örtük bilgiye ulaşılması ve bu 
bilginin performansının örgüte 
kazandırdıklarının ölçümlenebilmesi oldukça 
zordur. Örtük bilgi genellikle bilgiyi ölçmede 
kullanılan sözlü iletişimde kolay yakalanabilir 
bir bilgi değildir. Performansa dayalı ölçüm 
yaklaşımları, bilgiyi direkt ölçmekten daha 
ziyade örtük bilgiyi yakalamaya çalışmaktadır. 
Bu nedenle birçok çalışmada görülmüştür ki 
bireyler benzer yöntemlerden diğerlerine 
tecrübelerini transfer edebilmektedirler. 
Yapılan çalışmalar (Carneiro, 2000: Kurt, 2004: 
Wasti 2008) sonucunda önemli düzeyde 
tecrübeleri bulunan kişilerin performanslarının, 
çok az ya da hiç tecrübesi bulunmayan kişilere 
nazaran daha başarılı olduğu görüldüğü halde 
neden daha başarılı olduklarını 
açıklayamadıkları ve nasıl başardıklarını ifade 
edemedikleri gözlemlenmiştir. Sözlü olarak 
yapılan anketlerde de karşılıklı gelişen 
konuşmalarda da tecrübe sahibi kişilerin ve hiç 
tecrübe sahibi olmayan kişilerin bilgileri 
arasındaki fark açıkça görülememiştir. Böylece 
performansa dayalı ölçümlerden ziyade bilginin 
sözlü olarak ölçümünde tecrübeli kişilerin 
bilgilerine ulaşılamamıştır. Bunun sebebi örtük 
bilginin aslında kişi zihninde saklı kalması ve 
sözlü ifade edilemiyor olmasıdır (Argote, 2000). 
Bu tür bilgi o kadar fazla birikmiş ve yerleşmiş 
öğelerden oluşur ki kurallarını sahibinin 
davranış tarzından ayırmak mümkün 
olmayabilir. Her departmanda ayrı bir örtük 
bilgi oluşur ve bunların belgelendirilmesi de 
oldukça zordur. Bu nedenle örtük bilgi,  bilgi 
transferi ile ilgili bir kavram olarak karşımıza 
çıkar. İnsan kaynaklarında da örtük bilginin 
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incelenmesi aşamasında girdiler ve 
geribildirimler ölçülmek zorundadır. Bunun 
nedeni ise geribildirimin öğrenmeye sebep 
olması ve örtük bilgiye de ulaşılmasını 
kolaylaştırıyor olmasıdır. Çalışmanın kilit 
noktalarından biri olan bilgi yönetimi ve insan 
kaynakları anlayışının bilginin kullanımına 
yönelik olarak kesiştikleri yer bu noktanın 
önemi, öğrenen organizasyonların bilginin 
temeli olarak gördüğü insan faktörünü 
entelektüel sermaye olarak görmesi ve 
organizasyonlarda bilginin temelinin insan 
faktöründen kaynaklandığını ortaya 
koymasından ileri gelmektedir.  

2.BİLGİ YÖNETİMİ İLE İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

Bilgi yönetimi;  bir kurumun enformasyon 
varlıklarını tanımlayıcı, ele geçiren, düzelten, 
paylaşan ve değerlendiren tümleşik yaklaşımı 
teşvik eder. Bu bilgi varlıklarının içeriğini veri 
tabanları, belgeler, kurallar ve prosedürler 
oluşturabileceği gibi ilaveten sözle ifade 
edilmemiş deneyimler ve bireysel çalışanların 
kurum içerisindeki deneyimleri de sayılabilir. 
Firmanın kaynak-temelli görüşü; örgütlerin 
ayırt edici, sürdürülebilir ve üstün varlıkları 
birleştirmeye ihtiyaç duyacağını ileri sürer. Bu 
varlıklar liderlik ve insan kaynakları 
yönetiminde tamamlayıcı yetkinliklerle birlikte 
enformasyon, bilginin esasları ve kendi 
bilgilerinin değerini tam anlamıyla anlayabilme 
gelişimini içerir. İnsan kaynakları yönetiminin 
konularını; örgütlerin bilgi yaratımını nasıl 
geliştirecekleri ve harekete geçirecekleri, nasıl 
kültür oluşturacakları, bilgiden yararlanan 
insan kaynakları yönetimi kural ve çalışmalarını 
nasıl belirleyeceklerine ek olarak bunları 
stratejik hedefler seviyesine nasıl 
ulaştıracakları ile ilgili yapılanmaları oluşturur. 
İnsan kaynaklarının, bilgi yönetimi 
sistemlerinin geliştirilmesinde oynadıkları 
birkaç değişik işlev bulunmaktadır. İKY’nin 
üstlenmiş olduğu yeni görevler; beşeri sermaye 
temsilciliği, bilgi kolaylaştırıcılığı, ilişki 
oluşturucu ve hızlı dağıtım uzmanlığıdır. Bilgi 
yönetimi, insan kaynakları uzmanının 
görevlerini önemli ölçüde genişletmiştir 
(Chivu,2008). İnsan sermayesi üzerine yapılan 
çalışmalarda iki nokta üzerine yoğunlaşılmıştır. 
Bunlardan birincisi kişisel yeteneklerin kolektif 
hale getirilmesi, ikincisi ise kişisel ve kolektif 
hale getirilmiş olan yetenek ve yetkinliklerin 
örgütsel sermayenin içine dâhil edilmesidir. 
İnsan sermayesi yetenek, ilişkiler ve değerler 
şeklinde temelde üç özelliğe ayrılmıştır. 
Yetenek kısmında çalışanların işiyle ilgili 
yetenekler profesyonel yetenek şeklinde 

isimlendirilmiştir (Jaw, vd. 2006). Bir çalışanın 
iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin kalitesi sosyal 
yetenek, müşteriler ve dış çevreyle olan 
ilişkilerinin başarısı da ticari yetenek olarak 
isimlendirilmektedir. İlişkiler, sosyal yetenek 
kısmına giren iş görenin çalışma arkadaşlarıyla 
ilişkilerine ve paylaşımındaki başarıya 
odaklanmıştır. Değerler ise aynı kurumun 
çalışanlarının aynı dile ve aynı ortak örgüt 
kültürüne sahip olma gerekliliğidir.  

Örgüt içerisindeki tüm bilginin açığa çıkarılması 
konusundaki uygulamalar örgüt performansına 
da etki etmektedir. Bu bağlamda örgütlerdeki 
bilgi akışı, örgüt performansı, insan sermayesi 
ve çalışanların yetenekleri birbirleri ile iç içe 
gelişmektedir. Aralarındaki ilişkisel duruma 
bakıldığında ise üretilen işin ya da verilen 
hizmetin bir nevi örgüt içerisindeki bireylerin 
tutum ve davranışlarından oluştuğu 
görülmektedir. Örgüt çıktılarının da etkili 
sonuçlar ve performanstan meydana geldiği göz 
önüne alındığında, bu verilerin insan sermayesi 
ile ilgili sistemlerde bilgi akışının personel 
seçimi ve eğitimi (girdi kontrolü), dönüşüm 
süreçleri (davranışsal kontrol) ve performans-
finansal getiri bağlantısı (çıktı kontrolü) gibi 
süreçlere ayrılabildiği ortaya konmuştur (Zaim, 
2003).  

Ancak bu süreçlerin ve bilgi yönetiminin 
uygulanma durumuna bakıldığında, The 
Conference Board and the American 
Management Association tarafından yapılan 
araştırmalarda, ABD'deki örgütlerin en az  
%25'inin ve denizaşırı örgütlerin, %72'sinin en 
az bir tür bilgi yönetimi uygulamasına sahip 
oldukları test edilmiştir (Alle, 2001). İnsan 
kaynakları yönetimi çerçevesinde bilgi yönetimi 
uygulamalarında özellikle de iş gören bulmada 
dış kaynaklardan sağlanan bilgi önemlidir. 
Bunun dışında iş analizi ve görevleri ile ilgili 
bilgi her örgütte farklı olacaktır. Bununla 
birlikte bilgi ekonomisinin taleplerinin 
karşılanması ve bilgi yönetimindeki gelişmeler 
arasında bir bağlantı kurulması için insan 
kaynakları yönetimi fonksiyonunun 
canlandırılması gereklidir ki bu da dört aşamalı 
bir süreçtir. Bunlar: roller, ilişkiler, stratejik 
odaklanma ve öğrenme odağıdır (Jaw, vd, 
2006). 

2.1.Roller 

Örgütler, örgütsel yeteneklerin üretilebilmesi 
ve sürdürülebilmesi için gerekli olan rolleri 
karakterize edebilmek adına insan kaynakları 
yönetimine ihtiyaç duyarlar. Bu insan 
kaynakları rolleri insan sermayesi temsilcisi, 
bilgi kolaylaştırıcı, ilişki üretici ve hızlı dağıtım 
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uzmanlarıdır. İnsan sermayesi temsilcisi 
düşünsel sermayenin değeri olarak bilinir ve bir 
değer içerisinde gelişirse kullanılabilir ve etkili 
olabilir ki bu da bilgi işçilerinin hizmet aracılığı 
anlamına gelir (Bontis, 2001). Çalışanların sahip 
oldukları mesleki ve diğer konulardaki bilgi 
birikiminin, liderlik yetkinliklerinin, risk alma 
becerilerinin, problem çözme yeteneklerinin 
karışımından oluşmaktadır (Kurt vd, 2008). 
Bilgi kolaylaştırıcılarının görevi öğrenme ve 
gelişme, bilginin etkili yönetimi, bilgi 
oluşumuna yardımcı olacak bir ortam yaratma, 
bilgi yayılımını ve paylaşımını sağlamaktır 
(Ulrich ve Beatty, 2001). İlişki yaratıcılarının 
odak noktası, bilgi ağlarının yaratılması ve 
sürdürülebilirliği ile yeni yaratılan tedarik 
zincirindeki değişik parçalarda kişileri bir araya 
getirmektir. Hızlı dağıtım uzmanları, bilgi 
ekonomisinde sürekli değişen dinamik çevresel 
karakteristiklerin bilgi, iş süreci ve örgütsel 
tasarımlar ile kombine olduğu bir pazarda 
gelişen hızlı değişim ile sürekli karşı karşıya 
kalır. Bilgi yönetimi, insan kaynakları yönetimi 
profesyonellerinin rollerini büyütme gücüne 
sahiptir (Gloet, vd., 2004)  

2.2.İlişkiler 

Bilgi ekonomisindeki insan kaynakları yönetimi 
örgütsel yetenekleri geliştirip desteklemek için 
bir sorumluluk yüklenirler. Örgütsel kapasiteler 
içindeki aktiviteler, bilgi yönetimi gibi yeni 
işlevler, pazarlama, finans ve stratejik uygulama 
ve geliştirme gibi geleneksel iş fonksiyonları ile 
örtüşen aktiviteler arasında örgütsel 
yetenekleri geliştirip desteklemek için bilgi 
ekonomisi içindeki insan kaynakları yönetimi 
sorumluluklarını yansıtmalıdır. Bu durum insan 
kaynakları yönetimi için yöneticiler, çalışanlar, 
müşteriler ve tedarikçiler arasında paylaşılan 
sorumlulukları yansıtan yeni bir ilişki ağı 
geliştirir. Bu ilişki ağı stratejik yönetimde 
değişimle ilgili politikalar ve prosedürler, 
çalışanlar ve yöneticiler arasındaki ilişkileri de 
etkilemektedir (Willey, 1992). Yeni ilişkilerin 
düzenlenmesini sağlayan insan kaynakları 
yönetimi için bilgi yönetimi de yeni bir görev 
yaratılması konusunda önemli bir görev 
üstlenir (Gloet, vd., 2004). 

2.3.Stratejik Odaklanma 

İnsan kaynakları yönetiminin bilgi 
ekonomisindeki en önemli odak noktası bilginin 
yönetimi ve insan sermayesinin 
geliştirilmesidir. Güç, yetenek ve ana rekabet 
kümelerinin geliştirilmesi yönünde entelektüel 
kapitale yol açmak ve örgüt içerisinde bunu 
tanımlamak için insan kaynakları yönetimi 
profesyonellerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç 

yönetim anlayışlarının süreç içerisindeki 
değişiminin bir gereği olarak ortaya çıkmış ve 
entelektüel sermayenin her geçen gün 
öneminin artması ile devam etmektedir (Ulrich 
ve Beatty, 2001).  Esas vurgu, insan 
kaynaklarındaki geleneksel uzun dönemli 
stratejik gelişmelerin ve uzun metrajlı planların 
günümüzün iş dünyası olarak tanımlanan 
tahmin edilebilirliği güç, dinamik ve akışkan 
çevreye uyumlu daha kısa vadeli stratejik 
yaklaşımlarla tanımlanmasına duyulan 
ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç kısa süreli ekonomik, 
politik ya da faaliyetlerden kaynaklı 
işlemlerden ortaya çıkabilecek değişimlerden 
ortaya çıkabilmekte, bu kısa sürede ortaya 
çıkabilen değişimlere ayak uydurma noktasında 
ise insan sermayesinin sürekliliğinin etkin 
biçimde sağlanabilmesi hedeflenmektedir 
(Argote, 2000).  

2.4.Öğrenme Odağı 

Bilgi ekonomisindeki kilit noktalar, öğrenme 
için birer ihtiyaçtır. Birbirinden ayrı insan 
kaynakları uygulamalarında vurgulanan, 
gelişmekte olan temaların genişletilmesi ve 
öğrenmeye sebebiyet verecek, öğrenme 
ortamlarını oluşturacak çevrenin yaratılması 
bunların yanı sıra da örgütler arası bilginin elde 
edilmesi, kazanılması, paylaşılması ve 
yayılmasıdır. Örgütsel değişimdeki başarının, 
bireysel ve takım yeteneklerinin 
geliştirilmesinin ve değer yaratmanın eş 
zamanlı sürdürülebilirliğinin anahtarı bu 
konudaki gelişme alanının büyüklüğüne 
bağlıdır. Bu sürdürülebilirliğin devamlılığı için 
gelişimin etki alanının büyütülmesi gereklidir 
(Gloet, vd.,2004). Etki alanın büyütülmesi ise 
işletme içi haberleşme ve gelişime açıklık 
dereceleri ile ilişkilendirilebilir. Bu noktada 
örgütsel öğrenmenin önemi Senge (1993) 
tarafından gerçekten öğrenme için kapasitenin 
sürekli geliştirilmesi ve bunun yeni ve coşkun 
bir düşünme tarzı ile beslenmesi gerekliliğini, 
kollektif hedeflere gem vurulamayacağını ve 
öğrenmenin sürekli bir biçimde her beraber 
yapılması olgusunu ortaya koyarak açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

Etkin insan kaynakları yönetimi ve bilgi 
yönetimi, herhangi bir örgütün çevresel, 
örgütsel, takımsal ve bireysel olarak 
anlaşılabilmesi ile gerçekleşir. Bu bağlamsal 
durum tam olarak, açıkça anlaşılamadığı sürece 
bilgi tek başına asla örgüt için bir değer 
oluşturamaz. İster açık ister örtülü bilgi olsun 
çoğu bilgi örgütlerde hiç işlenmeden, ortaya 
çıkmadan atıl bırakılmış durumdadır. Bu 
atıllığın ortadan kaldırılması, konuya sistematik 
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olarak yaklaşılarak bir bütün içerisinde ele 
alınması ile gerçekleşir.  

3.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
ALANYAZININDA BİLGİ KAVRAMININ 
İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR İÇERİK 
ANALİZİ  

İçerik analizi yazılı belgeleri incelemek ve 
istatistiksel yöntemler ile analiz edebilmek için 
kullanılan bir belge ve yazın inceleme 
yöntemidir (Bilgin, 2006). İçerik analizi 
uygulamalı saha araştırmalarına kıyasla daha 
tasarruflu olması, gerektiğinde değerlendirme 
ve analizin kolaylıkla yeniden yapılabilmesi ve 
uzun bir zaman kesitine yayılmış yazılı ve yazılı 
olmayan olayları inceleme olanağı sağlaması 
açılarından özellikle sosyal bilimlerde yazın ve 
belge incelemede tercih edilen bir yöntemdir. 
İçerik analizinde incelenen bilgi ve belgeler 
kodlama süreci aracılığı ile ham veriden 
standart veriye dönüştürülebilir. Bu standart 
veriler çoğunlukla nominal ölçüm düzeyinde 
bulunduğundan verilerin analizinde çoğunlukla 
parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerin 
kullanılması tercih edilir. Bu düşüncelerle insan 
kaynakları ve bilgi yönetimi kavramlarının 
ilişkilerini incelemede ilgili yazının içerik 
analizi ile incelenmesi tercih edilmiştir.  

Araştırmada içerik analizine tabi tutulan 
dergiler Wasti ve arkadaşları (2008), Barley ve 
arkadaşları (1988) ile Bartholomew(1992) 
tarafından yapılan çalışmalara dayalı olarak 
seçilmiştir. Bu çerçevede akademik ve bilimsel 
dergiler;  büyük oranda akademik ve bilimsel 
nitelik taşıyan makaleler yayınlayan ve ağırlıklı 
olarak akademik çevreden okuyuculara sahip 
olan yayınlar olarak tarif edilmiştir. Çalışmanın 
uluslararası yazını hedef alması sebebi ile dergi 
seçimi Amerika ve Avrupa da basılan insan 
kaynakları yönetimi dergileri ile 
sınırlandırılmış, tümü Social Sciences Citation 
Index (SSCI)’de yer alan dergiler seçilmiş,  
Caligiuri (1999) ve Zickar ve Highhouse (2001) 
tarafından yapılan sıralamalar 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak uluslararası 
insan kaynakları yazınının önde gelen dergileri 
olarak en fazla yayını olan beş adet ABD, beş 
adet de Avrupa tabanlı dergi seçilmiştir. ABD 
tabanlı dergiler Academy of Management 
Journal, Administrative Science Quarterly, 
Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, Journal of Applied Psychology and 
Personnel Psychology  (AMJ, ASQ, OBHDP, JAP, 
PP), Avrupa tabanlı dergiler de Organization 
Studies, Journal of Management Studies, Journal 
of Organizational Behavior, Journal of 
Occupational and Organizational Psychology 

and Personnel Review (OS, JMS, , JOB, JOOP, PR) 
olarak belirlenmiştir. Analize tabi tutulacak 
makalelerin seçiminde “bilgi” ve “bilgi 
yönetimi” sözcükleri seçilmiş, Web of Science ve 
Ebscohost veri tabanlarından, makale başlılığı 
ve makale özeti taranarak gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmada içerik analizi yalnızca uluslararası 
insan kaynakları yazını ile sınırlandırılmıştır. 
Bunun en önemli nedeni yazını en 
derinlemesine ve insan sermayesi ile 
ilişkilendirilen bilgi kavramını en geniş biçimde 
açıklayabilmektir. Oysa pek çok konuda insan 
kaynakları yazını ile örgüt teorisi yazınını 
birbirlerinden doğrudan ayrıştırabilmek 
oldukça zor olabilir (Wasti ve Roberts, 2004). 
Bilgi Teknolojileri ve Yönetsel Bilgi sistemi gibi 
bazı konular bilgi yönetiminin insan kaynakları 
yönetimi yazını çevresinde incelenmesinde 
uygun gibi gözükseler de, taranan makaleler 
incelendiğinde konuların daha stratejik 
düzeyde yönetim unsurlarını içerdiği 
görülmüştür. İlk taramada elde edilen 
makalelerin bu düşünceler doğrultusunda 
elenmesi sonucunda içerik analizi kapsamında 
kodlanabilecek 1990 – 2012 yılları arasında 
yayınlanmış toplam 143 makale elde edilmiştir.  

Makalelerin kodlanmasında Wasti ve 
arkadaşları (2008) tarafından oluşturulmuş 
olan kodlama listesi esas alınmıştır. Bu kodlama 
listesinin tercih edilmesinin en temel sebebi 
uluslararası insan kaynakları yönetimi yazınına 
yönelik olarak gerçekleştirilmiş en kapsamlı 
incelemeyi sağlaması ve bu çalışmanın amacına 
uygunluğudur. Kodlama listesi çerçevesinde 
bilgi yönetimine yönelik makaleler konuları 
açısından kendi içlerinde sınıflandırılmış ve bu 
çerçevede kodlanmıştır. Kodlama listesinin 
oluşturulması sırasında model olarak alınan 
Wasti ve arkadaşlarının (2008); yazarların 
görevleri, yazarın bulunduğu ülke, yazarın 
akademik birimi, makalelerin temel konuları, 
makalelerde karşılaştırmalı kültür faktörü, 
makalelerde temel vurgu yapılan aktörler, 
teorik çerçeve, araştırma düzeyi, araştırma 
stratejisi, analiz türü, insan kaynakları 
yönetiminde bilgi yönetimi konusunda ana 
amaç, insan kaynakları yönetiminde bilgi 
yönetimi anlatımı içerisindeki yönetsel ve 
hümanist bakış açısı, konu içerisindeki 
vurgular, uygulamaya yönelik öneriler, 
uygulamalara yönelik referanslar, en iyi 
uygulamalara referanslar, konunun 
kavramsallaştırılması, kültürel faktörler ve 
makro düzey faktörlerden oluşan 19 maddelik 
sınıflandırması araştırmanın sınırlılıkları ve 
amacına yönelik olarak 6 ana analiz başlığı 
altında incelemeye tabi tutulmuştur. Kodlama 
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listesinin ortaya çıkarılmasından sonra iki 
analist toplam 143 makaleden tesadüfi usul ile 
seçilen 20 makaleyi eşit paylaşarak kodlamıştır. 
Sonrasında yapılan kodlamalar karşılaştırılmış 
ve %70 tutarlılığın sağlanamadığı boyutlar 
karşılıklı tartışılmıştır. Karşılıklı 
değerlendirmelerin yapılmasından sonra 20 
makalelik ikinci tesadüfi örneklem seçilmiş ve 
yine eşit paylaşılarak kodlanmıştır. Yapılan 
kıyaslamalardan sonra %70 olarak aynı 
kodlanan boyutlar değerlendirme kapsamına 
alınmıştır (Riffe ve Kacy, 1998).  

İlk taramada on dergiden toplam 150 makale 
elde edilmiş, tarama tamamlandıktan sonra bu 
makalelerin amaca uygun biçimde elenmesi 
sürecine geçilmiştir. Bu çalışmada içerik analizi 
yalnızca uluslararası insan kaynakları yazını ile 
sınırlandırılmıştır. Bunun en önemli nedeni 
yazını en derinlemesine ve insan sermayesi ile 
ilişkilendirilen bilgi kavramını en geniş biçimde 
açıklayabilmektir. Oysa pek çok konuda insan 
kaynakları yazını ile örgüt teorisi yazınını 
birbirlerinden doğrudan ayrıştırabilmek 
oldukça zor olabilmektedir (Wasti ve Roberts, 
2003).  İlk taramada ortaya çıkan tablo da bu 
doğrultudadır. Bu sebeple makaleler elenirken 
İKY ve ÖT yazını ile ilişkilendirilerek ayrılmaları 
daha uygun bulunmuştur. Bilgi ve bilgi yönetimi 

çerçevesinde MIS (Managaement Information 
System) ve Bilgi Teknolojileri gibi konular 
kapsam dışında bırakılmıştır. İlk taramada elde 
edilen makalelerin bu düşünceler 
doğrultusunda elenmesi sonucunda içerik 
analizi kapsamında kodlanabilecek toplam 143 
makale elde edilmiştir. Araştırmanın ana 
konusunu oluşturan Amerika ve Avrupa’daki 
insan kaynakları yazınında bilgi yönetimi 
anlayışlarının karşılaştırılması alanında farklı 
unsurlara yönelik birçok veri elde edilmiş ancak 
çalışmada bu unsurlardan ilk yazarın mevcut 
görevi, ülke bilgileri, çalışma alanları, çalışılan 
temel konular, vurgu yapılan temel teorik 
çerçeve ve makalelerin araştırma stratejilerine 
yönelik incelemelerine yer verilmiştir.  

Araştırmada, makalelerin içerik analizine 
yönelik hazırlanan kodlama listesi çerçevesinde 
analizinde ilk aşamayı makalelerde yer alan 
yazar bilgilerinin değerlendirilmesi 
oluşturmaktadır. Bu aşamada ilk olarak tüm 
yazarların mevcut görevi değerlendirilmiştir. 
Ardından ilk yazar temel alınarak kodlama 
yapılmış ve ilk yazarın makalede belirttiği adres 
bilgisine veya çalıştığı kuruma dayalı olarak 
ülke bilgisi ve çalışma alanı değerlendirilmiştir.  

 

  

Tablo – 1 İncelenen Makalelerin Mevcut 
Yazar Görev Bilgileri 

 

Örgüt teorisi yazını İKY yazını Toplam X2 

Bilgi yok 
Avrupa 3 6 9 

0,059 ABD 5 8 13 
Toplam 8 14 22 

Hepsi akademisyen 
Avrupa 28 13 41 

2,954* ABD 45 9 54 
Toplam 73 22 95 

Akademisyen ve/veya yönetici 
Avrupa 5 5 10 

1,249 ABD 4 1 5 
Toplam 9 6 15 

Hepsi danışman 
ABD 5 6 11 

- 
Toplam 5 6 11 
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Tablo – 2 İncelenen Makalelerdeki İlk Yazarın Bulunduğu Ülke Bilgileri 

 

Makale yazarlarının özellikleri incelendiğinde 
Avrupa ve Amerika tabanlı incelenen tüm 
makale yazarlarının çoğunluğunun 
akademisyen olduğu gözlemlenmektedir. Bu 
akademisyenler içerisinde %41’inin Avrupa 
kökenli yazarlar olduğu, ayrıca akademisyen, 
yönetici ve danışman olan yazarların da 
%18,18’lik bir oranda yazın verdiği 
görülmektedir. Buna ek olarak tümü 
akademisyen olan yazarların Avrupa ve ABD 
temelli olarak örgüt teorisi yazında daha fazla 
eser vermişlerdir. Aynı zamanda bu bulguya 
ilişkin X2 değeri de istatistiksel olarak anlamlı 
görülmektedir (X2=2,954 ; p< 0,10) 

Yazarların bulundukları ve çalıştıkları ülkelerin 
ayrımı gözlemlendiğinde Tablo-2’de de 

görüldüğü gibi Amerika’da yayınlanan 
makalede adı geçen ilk yazarın %56’'lık bir 
oranla Amerika tabanlı olduğu 
gözlemlenmektedir. Avrupa' da yayınlanan 
makalelerin ilk yazarları ise Amerika ve 
İngiltere tabanda yakın oranlarda dağılım 
gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu açılımda 
Amerika, İngiltere ve Avrupa’da bulunan ya da 
çalışan yazarlar %24, %20,3 ve %24,07 gibi 
birbirine çok yakın oranlarda Avrupa 
dergilerinin makalelerinde yazın vermişlerdir. 
İstatistiksel olarak anlamlı görülen farklılığın 
insan kaynakları yönetimi yazınları Avrupa ile 
eşit olmasının yanında toplamlar arasındaki 
farktan meydana gelmektedir (X2=3,883; p< 
0,05).  

. 
 

 

 

 
Örgüt teorisi yazını 

 
İKY yazını 

 
Toplam 

 
X2 

Bilgi yok Avrupa 2 5 7 3,883** 
ABD 5 1 6 

Toplam 7 6 13 
ABD Avrupa 9 4 13 0,251 

ABD 35 11 46 
Toplam 44 15 59 

İngiltere Avrupa 6 5 11 0,510 
ABD 3 1 4 

Toplam 9 6 15 
Avrupa(genel) Avrupa 10 3 13 2,519 

ABD 5 6 11 
Toplam 15 9 24 

Avusturya/Yeni Zelanda Avrupa 3 5 8 1,904 
ABD 7 3 10 

Toplam 10 8 18 
Diğer Avrupa 5 4 9 0,310 

ABD 2 3 5 
Toplam 7 7 14 

* X2 değeri %10 düzeyinde anlamlıdır.           ** X2 değeri  %5 düzeyinde anlamlıdır. 
***X2 değeri  %1 düzeyinde anlamlıdır.          — X2 değeri hesaplanamamıştır. 
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Tablo – 3 İlk Yazarın Çalışma Alan Bilgileri 

Yazarların çalışma alanlarına yönelik yapılan 
incelemelerde ağırlığı işletme ve psikoloji 
bölümlerinde çalışan yazarların oluşturduğu 
gözlemlenmektedir. Makalelerdeki ilk 
yazarların akademik birimleri incelendiğinde 
Avrupa dergilerinde de Amerika dergilerinde de 
başı işletme bölümü çekmekte ve onu psikoloji 
bölümü izlemektedir. Oransal olarak %14,10 ile 
Amerika dergilerindeki ilk yazarların akademik 
birimleri hakkında herhangi bir bilgi 
verilmemiştir. Buna karşın Avrupa 
dergilerindeki ilk yazarların akademik birimleri 
%9,23 oranında belirtilmemiş ve çalışma alanı 

olarak Avrupalı yazarların daha çok işletme, 
ekonomi ve psikoloji bölümlerinde çalıştıkları 
gözlemlenmiştir. Avrupa tabanlı makalelerde 
eğitim bölümünde çalışan araştırmacılar %6.15 
oranında eğitim departmanında çalışırlarken 
Amerika’da ise en düşük oranlı olarak ekonomi 
bölümünde çalışan araştırmacılar literatüre 
katkı sağlamışlardır. Çalışma alanına ait bilgi 
bulunmayan ve eğitim bölümünde çalışan 
araştırmacılara ait verilere ilişkin X2 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı görülmektedir 
(X2=9,406; p< 0,01; X2=4,471; p< 0,05).

  

 Örgüt teorisi yazını İKY yazını Toplam  X2 

Bilgi yok 
Avrupa 1 5 6 9,406*** 
ABD 10 1 11 
Toplam  11 6 17 

Psikoloji 
Avrupa 5 7 12 0,048 
ABD 6 7 13 
Toplam  11 14 25 

İKY 
Avrupa 6 4 10 0,732 
ABD 5 7 12 
Toplam 11 11 22 

Ekonomi  
Avrupa  5 7 12 1,125 
ABD 1 5 6 
Toplam 6 12 18 

İşletme  
Avrupa  7 6 13 0,006 
ABD 10 8 18 
Toplam 17 14 31 

Eğitim 
Avrupa  3 1 4 4,471** 
ABD 8 3 11 
Toplam 11 4 15 

Diğer  
Avrupa  6 2 8 0,267 
ABD 6 1 7 
Toplam 12 3 15 

* X2 değeri %10 düzeyinde anlamlıdır.             ** X2 değeri  %5 düzeyinde anlamlıdır. 
*** X2 değeri  %1 düzeyinde anlamlıdır.          — X2 değeri hesaplanamamıştır.  
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Tablo – 4 İncelenen Makalelerin Temel Konuları 

Makalelerin temel konuları Avrupa ve Amerika 
tabanlı dergilerde incelendiğinde grup bilgisi, 
ekip becerileri ve bilginin geliştirilmesi 
konularına dair yazılan makalelerin Amerika 
tabanlı dergilerde daha çok konu edildiği 
görülmüştür. Avrupa tabanlı dergilerdeki 
makalelerde ise bu konuya %8,5'lik bir pay 
ayrılmıştır. Bilgi transferi, bilginin elde edilmesi 
ve örgütsel bilgi konusunda yazılan makalelere 
bakıldığında Avrupa ve Amerika dergilerindeki 
makaleler için birbirlerine yakın bir dağılımdan 
bahsedilebilir. Elde edilen X2 değeri bilgi 
paylaşımı ve grup bilgisi için %1 düzeyinde 

anlamlı sonuçlar verirken, bilginin elde 
edilmesine yönelik yapılan çalışmalar %10 
düzeyinde anlamlıdır (3,242).  

Makalelerin konularına genel olarak göz 
atıldığında ağırlığın ABD tabanındaki örgüt 
teorisi yazınında; örgütteki grup bilgisi, grup 
yeteneğinin ve bilgisinin geliştirilmesi konulu 
makalelerde olduğu görülmektedir. Ağırlıklı 
olarak makalelerde konu edilen bilgi transferi, 
diğer bilgi konuları ve örgütsel bilgi konularına 
ise ABD ve Avrupa tabanlı örgüt teoremi 
yazınında çoğunluklu olarak rastlanmaktadır. 

  

 
 

Örgüt teorisi yazını İKY yazını Toplam  X2 

Bilgi transferi 
Avrupa 5 4 9 0,421 
ABD 5 2 7 
Toplam  10 6 16 

Bilgi paylaşımı / 
değişimi 

Avrupa 2 5 7 6,959*** 

ABD 6 0 6 
Toplam 8 5 13 

Bilginin elde edilmesi / 
oluşumu 

Avrupa 2 5 7 3,242* 
ABD 6 2 8 
Toplam 8 7 15 

Grup bilgisi / grup 
yetenek ve bilgi 

gelişimi 

Avrupa  1 5 6 7,031*** 
ABD 18 6 24 
Toplam 19 11 30 

Örgütsel öğrenme 
Avrupa  5 5 10 0,256 
ABD 1 2 3 
Toplam 6 7 13 

Bilgi akışı 
Avrupa  6 1 7 0,160 
ABD 1 0 1 
Toplam 7 1 8 

Diğer 
Avrupa  4 5 9 0,200 
ABD 6 5 11 
Toplam 10 10 20 

Bilgi birikimi 
Avrupa 2 - 2 - 
Toplam 2 - 2 

Örgütsel bilgi 
 
 

Avrupa 5 1 6 0,510 
ABD 6 3 9 
Toplam  11 5 15 

Bilgi yönetimi 
Avrupa 2 1 3 0,225 
ABD 3 3 6 
Toplam 5 4 9 

Bilgi kullanımı 
Avrupa 1 - 1 - 
ABD 1 - 1 
Toplam  2 - 2 

* X2 değeri %10 düzeyinde anlamlıdır.          ** X2 değeri  %5 düzeyinde anlamlıdır. 
*** X2 değeri  %1 düzeyinde anlamlıdır.         — X2 değeri hesaplanamamıştır.  
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Tablo – 5 İncelenen Makalelerde Temel Vurgu Yapılan Aktörler 

Amerika ve Avrupa tabanlı dergilerdeki 
makalelerin giriş bölümünde spesifik olarak 
belirlenmiş aktörlerden çoğunlukla 
bahsedilmemektedir. Avrupa dergilerindeki 
makalelerin giriş bölümünde %13.2'lik oranla, 
Amerika dergilerindeki makalelerin giriş 
bölümünde ise %13.3'lük bir oranla 
araştırmada konu edilen ve spesifik olarak 
belirlenen çalışanlar ve işçilerden 
bahsedilmektedir. Üst kademe yöneticilere 
genel olarak yazımlarda ABD ve Avrupa yakın 
oranlarda atıflar yapmışlar ancak iç faktörlere 
dayanan araştırmalara örgüt teorisi alanında 
Avrupa temelli araştırmalarda çok az 
rastlanmaktadır. Bu bilgiler ışığında örgüt 
çalışanları ve diğer iç faktörlere yönelik analiz 
%5 düzeyinde anlamlı iken, üst kademe 
yöneticilere yönelik yapılan araştırmalar %10 
düzeyinde anlamlı bulunmuştur. (X2=5,224; 
3,883 p< 0,05 ; X2=2,862; p<0,10) 

Yapılan içerik analizi sonuçlarına dayanarak 
açıklanmaya çalışılan bir konu da araştırma 
düzeyinin bireysel düzeyde, grup düzeyinde, 
örgüt ya da firma düzeyinde, sektörel düzeyde 
veya çok düzeyli yürütülmüş olup olmadığıdır. 
Araştırma düzeyi, genel olarak incelenen 
makaleler, örgütsel düzeyde, grup düzeyinde ya 
da bireysel düzeyde ele alınmıştır. Araştırma 
düzeyi Avrupa tabanlı makaleler için %42,85’lik 
bir oranla örgüt düzeyinde, bu oranı takiben 
%20,63’lük bir payla araştırma bireysel 
düzeyde yürütülmüştür. Amerika tabanından 
konuya bakıldığında ise önceliği  

%32,5’lik oranla grup düzeyinde yapılan 
araştırmalar almaktadır. Daha sonra da sırası 
ile örgüt düzeyinde (%26,25) ve bireysel 
düzeyde (%25) araştırmalara çoğunlukla yer 
verilmiştir. 
  

 Örgüt teorisi yazını İKY yazını Toplam  X2 

İşçiler / örgüt 
çalışanları 

Avrupa 4 3 7 5,224** 
ABD 10 0 10 
Toplam  14 3 17 

Üst kademe 
yöneticiler / 
denetimciler 

Avrupa 4 6 10 2,862* 
ABD 5 1 6 
Toplam 9 7 16 

Diğer iç 
aktörler,iş 
konseyleri vb 

Avrupa 1 5 6 3,883** 
ABD 5 2 7 
Toplam 6 7 13 

Diğer aktörler 
Avrupa  8 1 9 0,593 
ABD 5 0 5 
Toplam 13 1 14 

Bunlardan 
birkaçı  

ABD 3 1 4 - 
Toplam 3 1 4 

Giriş kısmında 
herhangi bir 
bilgi yok 

Avrupa  25 7 32 0,631 
 ABD 40 7 47 

Toplam 65 14 79 
* X2 değeri %10 düzeyinde anlamlıdır.              ** X2 değeri  %5 düzeyinde anlamlıdır. 
*** X2 değeri  %1 düzeyinde anlamlıdır.            — X2 değeri hesaplanamamıştır.  
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Tablo – 6 İncelenen Makalelerdeki Araştırma 
Düzeyleri 

Tablo – 7 Makalelerin Araştırma Stratejileri 

  

 Örgüt teorisi 
yazını 

İKY yazını Toplam  X2 

Birey  
Avrupa 8 5 13 9,121*** 
ABD 20 0 20 
Toplam  28 5 33 

Grup/takım 
Avrupa 6 5 11 5,274** 
ABD 23 3 26 
Toplam 29 8 37 

Örgüt/Firma/ 
Bayi  

Avrupa 17 10 27 0,542 
ABD 11 10 21 
Toplam 28 20 48 

Sektör/ 
Endüstri 

Avrupa  5 4 9 0,900 
 ABD 3 6 9 

Toplam 8 10 18 

Çok-düzeyli 
Avrupa  3 - 3 - 
ABD 4 - 4 
Toplam 7 - 7 

      * X2 değeri %10 düzeyinde anlamlıdır.       *** X2 değeri  %1 düzeyinde anlamlıdır. 
      — X2 değeri hesaplanamamıştır.               ** X2 değeri  %5 düzeyinde anlamlıdır. 
 

 
 

ÖT yazını İKY yazını Toplam X2 

Kişisel görüşlerin aktarılması/ 
Spekülatif 

Avrupa 0 0 0 - 

ABD 0 4 4 
Toplam 0 4 4 

Yazın taraması Avrupa 6 1 7 0,200 
ABD 3 1 4 
Toplam 9 2 11 

Kavramsal içerikli/teorik 
makale  

Avrupa 10 0 10 7,47** 

ABD 3 4 7 
Toplam 13 4 17 

Nitel/ Vaka çalışması Avrupa 12 4 16 1,499 
ABD 4 4 8 
Toplam 16 8 24 

Nicel/Saha araştırması  
 

Avrupa 13 7 20 10,36*** 

ABD 25 0 25 
Toplam 38 7 45 

Laboratuvar deneyi/Kontrollü 
deney  

Avrupa 5 3 8 3,444* 
ABD 14 1 15 
Toplam 19 4 23 

Saha deneyi Avrupa 1 0 1 - 
ABD 4 0 4 

Toplam 5 0 5 
Arşiv araştırması/İkincil veri 
analizi 

Avrupa 0 5 5 10*** 
ABD 5 0 5 
Toplam 5 5 10 

Simülasyon  Avrupa 0 0 0 - 
ABD 2 0 2 

Toplam 2 0 2 
Nitel-Nicel/Çok yöntemli 
araştırma 

Avrupa 1 0 1 - 
ABD 1 0 1 
Toplam 2 0 2 

* X2 değeri %10 düzeyinde anlamlıdır.   ** X2 değeri  %5 düzeyinde anlamlıdır. 
*** X2 değeri  %1 düzeyinde anlamlıdır.   — X2 değeri hesaplanamamıştır.  
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Makalelerin araştırma metotları altında bir 
mukayese yapıldığında Avrupa tabanlı 
makalelerde yazarların kendi düşüncelerinden 
oluşan bir araştırma stratejisine ve simülasyon 
tekniğine hiç rastlanmamaktadır. Avrupa 
tabanlı dergilerde yayınlanan makalelerin 

çoğunluğunda saha araştırması (anket) metodu 
kullanılmıştır (%29,41). Bunu takiben 
%23,52’lik oranla incelenen makalelerde 
araştırma stratejisi olarak vaka inceleme 
metodu kullanıldığı gözlemlenmektedir.  

Tablo – 8 İncelenen Makalelerde Kullanılan Analiz Teknikleri 

Amerika’da yayınlanan dergilerdeki 
makalelerin araştırma stratejilerinde başı çeken 
metot saha araştırma metodudur (%33,3). Bu 
tabandaki makalelerde kullanılan ve ikinci 
sırayı alan metot ise %20’lik oranla laboratuvar 

araştırmalarıdır. %10,6 ve %9,3'lük oranlarla 
da vaka inceleme stratejilerini kavramsal ve 
teorik stratejiler izlemekte ve Amerika tabanlı 
makalelerde araştırma stratejisi olarak 
çoğunlukla kullanılan metotlar arasındadır. 

 
 
 

Örgüt teorisi yazını İKY yazını Toplam X2 

Belirgin değil 
Avrupa 4 0 4 5,000** 
ABD 0 1 1 
Toplam  4 1 5 

Tanımlayıcı 
istatistikler 

Avrupa 1 - 1 - 
ABD 2 - 2 
Toplam 3 - 3 

Korelasyon analizi 
Avrupa - - - - 
ABD 1 - 1 
Toplam 1 - 1 

Regresyon analizi  
Avrupa  4 4 8 12,180*** 
ABD 21 0 21 
Toplam 25 4 29 

Varyans analizi  
Avrupa  4 1 5 2,753** 
ABD 13 0 13 
Toplam 17 1 18 

Faktör/ 
kümeleme/ 
diskriminant analizi  

Avrupa  1 2 3 5,833** 
ABD 7 0 7 
Toplam 8 2 10 

 
Yapısal eşitlik 
modelleri/yol analizi 

Avrupa  2 - 2 - 
ABD 5 - 5 
Toplam 7 - 7 

Meta-analizi 
Avrupa  - - - - 
ABD 2 - 2 
Toplam 2 - 2 

Zaman serileri 
analizi 

Avrupa - - - - 
ABD 1 - 1 
Toplam 1 - 1 

Çok-düzeyli analiz 
yöntemleri  

Avrupa  1 1 2 0,750 
ABD 1 0 1 
Toplam 2 1 3 

* X2 değeri %10 düzeyinde anlamlıdır.            ** X2 değeri  %5 düzeyinde anlamlıdır. 
*** X2 değeri  %1 düzeyinde anlamlıdır.          — X2 değeri hesaplanamamıştır.  
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Genel olarak incelenen tüm makalelerden 
konuya ilişkin olarak çıkarılan sonuç ABD 
temelli örgüt teorisi yazınında çoğunlukla 
sadece güvenilirlik ile ilgili bilginin verilmiş 
olmasıdır. İncelenen makaleler arasında sadece 
güvenilirlik bilgisinin verildiği makalelere ABD 
tabanlı insan kaynakları yönetimi yazınında hiç 
rastlanmamıştır. (X2=3,348; p< 0,05). Hem 
güvenilirlik hem de geçerlilik bilgisinin verildiği 
makalelerin büyük çoğunluğuna ABD temelli 
örgüt teorisi yazınında rastlamak mümkündür. 
ABD temelli insan kaynakları yönetimi 
yazınında hem güvenilirlik hem de geçerlilik 
bilgisinin verildiği hiçbir makaleye 
rastlanmazken bu konuya değinen insan 
kaynakları yönetimi yazınına ait makalelere 
Avrupa tabanında rastlamak mümkündür. 
(X2=12,379; p< 0,01). 

Bu çerçevede yapılan uygulamanın hangi analiz 
ile test edildiği de incelenmektedir. Bu aşamada 
genel olarak regresyon analizinin kullanıldığı 
görülmektedir. Buna da çoğunlukla ABD tabanlı 

örgüt teorisi yazınında rastlanmaktadır. ABD 
tabanlı insan kaynakları yönetimi yazınında 
regresyon analizi kullanılarak yapılan herhangi 
bir araştırmaya rastlanmazken, regresyon 
analizinin kullanıldığı kimi makalelere Avrupa 
tabanlı insan kaynakları yönetimi yazınında 
rastlamak mümkündür.  (X2=12,180; p< 0,01). 
İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlardan birine 
de ABD tabanındaki ÖT yazınında ve Avrupa 
tabanındaki insan kaynakları yönetimi 
yazınında analiz türü hakkında bilgi verilmeyen 
çalışmaların olduğu makalelere hiç 
rastlanmadığı noktasında ulaşılabilmektedir. 
(X2=5,000; p< 0,05). Bunların yanı sıra Avrupa 
ve ABD tabanındaki ÖT yazınında insan 
kaynakları yönetimi  yazınına nazaran daha çok 
varyans analizi(X2=2,753; p< 0,05), ABD 
tabanındaki ÖT yazınında Avrupa tabanındaki 
ÖT ve insan kaynakları yönetimi  yazınına 
nazaran daha çok faktör analizi yönteminin 
kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. (X2=5,833; p< 
0,05). 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsan kaynakları yönetiminde bilgi yönetiminin 
yeri ve öneminin içerik analizi ile araştırıldığı 
bu çalışma, araştırmalarda sürekli olarak ortaya 
konulan bilgi yönetimi ve insan kaynakları 
yönetimi anlayışlarının ilişkisel olarak 
öneminin her geçen gün arttığı 
düşünüldüğünde, araştırmacılar ve konuyla 
ilgili olarak yapılması düşünülen gelecekteki 
araştırmalara ışık tutacak nitelikte olması 
sebebiyle önem arz etmektedir. Bilginin 
kullanımı ve oluşumuna ilişkin olarak ortaya 
konan bilgi yönetimi anlayışının 
ilişkilendirilebilecek birçok konudaki 
oluşumların belirlenebilmesi için bu çalışma 
insan kaynakları yazını alanlarında çalışmaların 
hangi yönde yapıldığının ve hangi yönde 
yapılması gerekliliğini de aynı zamanda ortaya 
koymuştur. Bu noktadan hareketle araştırma 
sonuçlarından elde edilen bilgilerin daha önce 
yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak sonuçların 
karşılaştırılması ve bu sonuçlara göre ileride 
yapılması uygun görülen çalışmalar için belirli 
önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. 

Öncelikle Avrupa ve Amerika tabanlı 
makalelerin tamamına yakın bir kısmında 
yazarların akademisyen oldukları 
gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra Amerika 
tabanlı makalelerin yazarlarının genelde 
Amerikalı, Avrupa tabanlı makalelerin 
yazarlarının ise çoğunluğunun Avrupalı olduğu 
görülmüştür. Avrupa tabanlı dergilerde 
Amerika tabanlı dergilere nazaran rastlanan en 
büyük farklılık Avrupa’daki dergilerde 
yayınlanan makalelerin yazarlarının daha 
kozmopolit yapıda olmalarıdır. Bu da 
yazınlardaki taraflılığı ortadan kaldırıcı bir 
sebep olmaktadır. Avrupa’da yayınlanan 
makalelerde Amerikalı, İngiliz ve Avrupa 
kıtasında bulunan diğer ülkelerde yaşayan 
akademisyenlerin de yazınlarının bulunması 
konuya dair bakış açısı farklılıklarının ortaya 
çıkması ve tanınması açısından da önemlidir. 
Ayrıca Wasti’nin (2008) çalışmasına paralel 
olarak, incelenen makalelerde yazarların 
neredeyse tamamına yakın kısmının 
akademisyen olması nedeniyle makalelerde 
politik ve ideolojik bakış açılarına, örgüt içi 
taciz, yıldırma, cinsel ayrımcılık, etnik köken 
ayrımcılığı ve kapital düzenin çalışanlardaki 
etkilerine değinmedikleri sonucunu 
vermektedir. Oysaki makalelerde akademik 
yazarların yanı sıra danışmanlar ve sektörde 
faaliyet gösteren yazarlara daha fazla yer 
verilmiş olsa, örgüt içi unsurlara ve problemlere 
aynı zamanda da makro faktörlere bilgi 
yönetimi çerçevesinde daha fazla yer verilme 
imkânı olduğu düşünülmektedir. Özellikle örgüt 

teorisinin çok daha etkin olduğu eğitim ve 
ekonomi alanlarında çalışan araştırmacıların 
insan kaynakları ve örgüt teorisi alanlarında 
sınırlı sayıda araştırma yapmaları bu alanların 
ilişkilendirilmesi yönünde literatürde önemli 
bir eksikliği de göz önüne sermektedir. 
Gelecekte yapılacak çalışmaların örgüt teorisi 
ile ekonomi ve eğitim alanlarının birlikte 
değerlendirilmesi bu eksikliği giderici nitelikte 
olacağı düşünülmektedir. Riffe ve Kacy’nin 
1998 yılında bilginin örgütler üzerindeki 
etkilerinin medya tarafından oluşturulması, 
dağıtımı ve kullanımına yönelik olarak yaptığı 
çalışmada özellikle bilginin oluşması ve 
kullanılmasına dikkat çektiği, bilginin doğru 
olarak sağlanmasının ancak doğru yöntemlerle 
olabileceğini belirtmiştir. O günden günümüze 
kadar geçen zaman düşünüldüğünde 
araştırmada incelenen makalelerde bu 
unsurlara çok az değinildiği ve çalışmaların 
bilgi birikimini oluşturma, bilgi akışının 
sağlanması, bilginin kullanımı ve bilgiyi 
yönetme konularında yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Buradan hareketle Riffe ve 
Kacy’nin vurguladığı konuya Avrupa ve 
Amerika yazınlarında gerekli önemin 
verilmediği, örgüt kuramı ve insan kaynakları 
yönetimi alanlarında elde edilen bilginin 
oluşturulması, kullanılması ve geliştirilmesi 
konularında yetersiz kalındığı sonucuna 
ulaşabilmekteyiz. Bu durum günümüz iletişim 
teknolojilerinin gelişmesinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan bilgi paylaşımı ve transferi 
konularının araştırmacılar tarafından daha fazla 
önemsendiği, her geçen gün artan ve hızlanan 
bilgi aktarım yollarının geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi çalışmalarının aslında o 
bilginin elde edilmesi, oluşturulması veya 
geliştirilmesinden çok daha fazla önemsendiği 
sonucunu doğurmaktadır. Bilgi yönetimi 
konusunda insan kaynakları alanı teorik 
bilgilerden çok pratik bilgiler ve araştırmalarla 
yeni bilgilerin elde edilmesine çalışılmalıdır. Bu 
konuda yardımcı bilim dalları olan psikoloji, 
sosyoloji veya iletişim kanallarından elde 
edilecek analizler kullanılabilir. 

Araştırmaların yapıldığı düzeye bakıldığında 
insan kaynakları ve örgüt teorisi alanında firma 
düzeyindeki çalışmaların ağırlıkta olduğu, onu 
bireysel düzeydeki çalışmaların izlediği ancak 
sektör ve çok düzeyli çalışmaların daha kısıtlı 
düzeyde çalışmalarda kullanıldığı ortaya 
çıkarılmıştır. Wasti’nin (2008) araştırmasında 
ortaya koyduğu sonuçlar, firma ve örgüt 
düzeyindeki araştırmaların Amerika ve Avrupa 
yazınında daha çok kullanıldığını gösterirken, 
bireysel araştırmaların oranı %19 iken 
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araştırmamızda bireysel düzeyde yapılan 
araştırmaların %23’lük bir oranda gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu durum örgüt ve insan 
kaynakları araştırmalarında artık bireysel 
düzeyde değerlendirmelerin daha fazla önem 
kazandığını ve böylece araştırmaların bireysel 
baza indirgendiği sonucunu vermektedir. 
Buradan hareketle, yapılan araştırmaların 
süreçsel açıdan değerlendirilmesi klasik 
yönetim anlayışından modern yönetim 
anlayışına geçişte olduğu gibi araştırma 
konularının örgütsel düzeyden bireysel düzeye 
indirgenmeye başladığını göstermektedir.  

Örgüt kuramı ve insan kaynakları yönetimi 
alanlarında yapılan yazınların araştırma 
konusu, sosyal bilimlerin temel yapı taşı olan 
birey olmasından dolayı yapılan araştırmalar 
genel itibari ile saha araştırması ve vaka 
çalışmaları üzerine modellenmiş, bunun 
yanında teorik makalelere de gerek Avrupa 
gerekse Amerika yazınlarında yoğun biçimde 
yer verilmiştir. Araştırma alanlarında kullanılan 
yöntemler incelendiğinde saha araştırmalarının, 
vaka çalışmalarının daha çok tercih edildiğinin 
görülmesi daha önce yapılmış araştırmalara 
paralel olarak daha sık rastlanan yöntemler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İncelenen 
yazınlarda saha deneyi, kişisel görüşlerin 
aktarılması ve yazın taraması nadir kullanılan 
yöntemler olarak belirlenmiş, özellikle 
simülasyon yönteminin örgütsel düzeydeki 
araştırmalarda tercih edilmediği sonucuna 
varılmıştır.  

Bilgi yönetimi konusunun işlenişi Avrupa ve 
Amerika tabanlı makalelerde çok büyük 
farklılıklar göstermemektedir. Ancak bilgi 
yönetimi konusuna örgüt teorisi yazını insan 
kaynakları yönetimi yazınından daha fazla yer 
vermektedir. Bhatt (2001) ve Wasti’nin (2008) 
çalışmalarını destekler nitelikteki bir diğer 
sonuca göre bilgi yönetimi konusu makalelerde 
örgütsel öğrenme ya da performans ile 
ilişkilendirilmekte ve Avrupa tabanlı 
makalelerde bilgi yönetimi Amerika tabanlı 
makalelere oranla daha güçlü bir şekilde 
örgütsel öğrenme ile ilişkilendirilmektedir. 
Ancak bilgi yönetiminin örgütteki öğrenmeyi 
değil de performansı desteklediği düşüncesi 
Avrupa’da da Amerika’da da baskın bir 

düşüncedir. Bu kapsamda makalelerdeki 
uygulamalı araştırmaların çoğunluğunun örgüt 
düzeyinde gerçekleştirildiği sonucunun da 
bilinmesi ile aslında örgütsel öğrenmeye niçin 
performanstan daha az yer verildiği 
anlaşılabilmektedir. İncelenen tüm makalelerde 
görülmüştür ki uygulamalı araştırmaların çoğu 
özel sektörde ve örgüt düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Örgütlerin özünde var olan kâr 
elde etme olgusunun bire bir olarak 
performansla ilişkilendirilmesi bu bakımdan 
şaşırtıcı değildir. Uygulamalı çalışmalarda 
genellikle anket yönteminin tercih edilmiş 
olması ve örneklemlerin de öğrenciler ve 
yöneticiler ağırlıklı olmak üzere yapılmış olması 
örgütteki bilgi yönetim uygulamalarına çalışan 
gözüyle yaklaşılamadığı için eksiklikleri ve 
problemleri ortaya çıkaramamaktadır.  

Genel anlamda araştırmanın ortaya koyduğu 
sonuçlar neticesinde bilgi yönetimi kavramının 
geliştirilebilmesi için araştırmalarda makro 
faktörlerin ve kültürel etkilerin değerlendirme 
içine alınmaya çalışılması, yapılan 
araştırmaların kavramsallaştırılabilmesi için 
daha geniş çapta değerlendirmeler yapılarak 
birey düzeyinden sektör veya bölge 
düzeylerinde çalışmalara ağırlık verilerek, 
uygulamaya yönelik önerilerin yapılabildiği ve 
farklı düzeylerde istatistiki yöntemlerin 
kullanılabileceği araştırmalara yönelme gereği 
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bilgiye 
ulaşabilme ve bilginin paylaşımı konuları her ne 
kadar daha önemli görülüp inceleme konusu 
yapılmakta ise de bilginin oluşturulması, 
sunumu ve birikiminin de aynı ölçüde 
araştırılarak bu konularda da özellikle insan 
kaynakları yönetimi yazınında çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. Ayrıca bilgi 
yönetiminin birçok bilim dalıyla ilişkili olduğu 
göz önüne alındığında, özellikle literatürde bilgi 
yönetiminin ekonomi, eğitim ve insan 
kaynakları yönetimi alanlarıyla diğer alanlara 
göre çok daha az ilişkilendirilmiş olması 
durumunu bu alanlarda yapılacak yeni 
çalışmalarda bilgi yönetimi kavramının ele 
alınmasının literatür gelişimini olumlu olarak 
etkileyeceği düşünülmektedir 

. 
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ÖZ  

Bu çalışmanın temel amacı iş yaşamında affetme eğilimi ve intikam niyeti düzeylerinin ölçülmesi ve sonuçların 
çalışanların saldırgan davranış algılarına göre nasıl değişebileceğinin açıklanmasıdır. Araştırma İzmir’de faaliyet 
gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri çalışanları ile yapılmış ve bu bağlamda 187 anket çalışma kapsamında 
değerlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde katılımcıların neredeyse yarısının işyerinde saldırgan davranışlara 
uğradığı ve bu çalışanların çoğunluğunun kadın ve daha az iş deneyimine sahip çalışanlar olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca çalışmanın temel araştırma konusu olan mağduriyet algısındaki artışın affetme eğilimini olumsuz yönde, 
intikam niyetini ise olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Araştırmanın diğer bir sonucu çalışanların uzun süre 
saldırgan davranışlara maruz kalmaları durumunda kolaylıkla intikam almayı seçebilecekleri yönündedir. Bu 
açıdan araştırma sonuçları müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetinin de önemli olduğu konaklama 
işletmeleri yöneticileri ve turizm araştırmacıları tarafından dikkatle değerlendirilmelidir.  
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THE EFFECT OF PERCEIVED VICTIMIZATION ON FORGIVENESS 
TENDENCY AND REVENGE INTENTION: A RESEARCH ON LODGING 

ENTERPRISES’ EMPLOYEES 

ABSTRACT  

The main purpose of this study is to evaluate the forgiveness tendency and revenge intention levels in work life 
and to explain how the results change according to the perceived victimization levels of employees. The research 
was examined with hotel employees in Izmir and 187 questionnaires were evaluated. The results showed that 
almost half of the employees were the victims of aggressive behaviours and most of them were female and having 
less job experience than others. Moreover, it was seen that the increase in perceived victimization affect 
forgiveness tendency levels in a negative way whereas it affects the revenge intention positively. Another result of 
the research was that employees could choose revenge intention option easily than others. In this respect the 
results of this research should be evaluated by managers of the lodging enterprises -where employee satisfaction 
is also important while concentrating on the customer satisfaction- and tourism researchers.  

Key Words: Perceived victimization, Forgiveness tendency, Revenge intention, Lodging Enterprises, Tourism 
sector. 
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GİRİŞ 

İşletmelerde insan faktörü; işletmelerin nasıl 
çalıştıklarını, nasıl daha verimli, başarılı ve 
üretken olabileceklerini anlamak açısından 
önemle ele alınması gereken bir faktördür. Bu 
nedenle modern iş yaşamında yer alan 
işletmelerin çoğu rekabet üstünlüğü elde 
etmede önemli kaynaklar arasına işletme 
çalışanlarını da dahil etmektedir. İşletmelerin 
temel amacı olarak gösterilen süreklilik, 
çalışanların örgütle ve birbiriyle uyumlu 
olmaları sayesinde gerçekleştirilebilecek bir 
hedeftir. Örgütsel ya da kişilerarası uyumun 
bazı nedenlerle bozulması işletmelerin 
süreklilik hedeflerine ulaşmasını imkansız 
kılmaktadır. Özellikle kişilerarası saldırgan 
davranışlar örgütteki uyumu derinden 
etkileyebilecek güce sahiptir.  

Son yıllarda bazı araştırmacıların üzerinde 
önemle durduğu konuların başında mağduriyet 
olgusu yer almaktadır. Mağduriyet işletmelerde 
gerek bireyleri gerekse işletmenin bütününü 
etkileyebilen ve esas olarak işyerinde saldırgan 
davranışların bir sonucu olarak karşımıza çıkan 
bir konudur. Önümüzdeki yıllarda bu konunun 
çok sayıda araştırmacı tarafından incelenmeye 
devam edeceği tahmin edilmektedir. Çünkü 
işletmelerde gözlenen saldırgan davranışlar gün 
geçtikçe artmakta ve birçok çalışan bu 
davranışlara maruz kalmakta ve mağduriyet 
duygusunu yaşamaktadır. Gerçekten de 
işletmelerde insanlar arası çatışmaların neden 
çıktığı, birbirlerine niçin zarar vermek 
istedikleri ya da neden haksız davranışlarda 
bulundukları ve neden bazı kişilerin bu 
davranışların hedefi ve mağduru olduklarının 
incelenmesi; mağduriyetin birey üzerinde 
yarattığı olumsuz sonuçlar nedeniyle 
araştırılması gereken önemli konular arasında 
yer almaktadır.  
İş yaşamında çalışanlar arasında iyi iş 
ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi örgüt 
etkinliği, işverenler ve çalışanlar açısından 
oldukça gereklidir. Çünkü çalışanlar arasındaki 
uyumun değişik nedenlerle bozulması ya da 
zarar görmesi zaman içinde işletmeyi de bir 
bütün olarak etkileyebilecek sonuçlar 
doğurmaktadır. Günümüzde işletmelerde 
giderek daha fazla sayıda gözlenen saldırgan 
davranışlar bu uyumun bozulmasına neden 
olan etkenlerin başında gelmektedir. Saldırgan 
davranışa maruz kalan bireyin (mağdurun) bu 
olay karşısında göstereceği tepki ve bu tepkinin 
sonuçları gerek bireylere gerekse işletmelere 
zarar verebilecek nitelikte olabilmektedir.  

İnsanlar tehlikede olduklarını hissettiklerinde 
kendilerini tehlikelerden korumak için gerekli 
önlemleri almaya programlanmış varlıklardır. İş 
yaşamında da durum farksızdır. Bir kişi kendini 
hedef alan bir takım saldırgan davranışlara 
maruz kaldığında yapısının gereği olarak 
kendini koruma ve saldırıya karşı koyma 
içgüdüsüyle hareket edecektir. Kişilerin saldırı 
karşısında hareket tarzları birbirlerinden farklı 
olabileceği gibi, bir kişi için farklı saldırılara 
verilecek tepkiler de farklılaşabilmektedir. 
Örneğin; aynı saldırıya maruz kalan iki kişiden 
biri saldırganın davranışı karşısında hiçbir 
tepki vermezken, bir diğeri intikam alma 
niyetiyle saldırganı hedef seçebilmektedir. 
Saldırgan davranışlara karşı geliştirilebilecek 
mağdur tepkileri oldukça çeşitlidir. Bu tepkiler 
arasında affetme, intikam peşinde koşma, 
küskünlük ve kızgınlık besleme, hiçbir tepki 
vermeme, hukuksal yollara başvurma ya da 
saldırıya boyun eğme ve benzeri davranış 
biçimleri sayılabilmektedir. Bu tepkilerin her 
biri derinlemesine ele alınması gereken 
unsurları içermektedir. Konunun genişliği 
hesaba katılarak bu çalışma sadece affetme 
eğilimi ve intikam niyeti ile sınırlandırılmıştır. 

Diğer yandan; yapılan araştırmalar dünya 
çapında toplam işgücünün %9’unun turizm 
sektöründe çalıştığını göstermektedir. Bu 
oranın gelecekte daha fazla artacağına yönelik 
tahminler de bulunmaktadır. Turizm 
sektörünün sunduğu iş olanaklarının çeşitliliği 
ile istihdama olumlu etki etmesinin yanı sıra, 
ülkelerin ulusal gelirlerine, ihracat ve ithalata, 
yatırımlara ve ödemeler dengesine yaptığı 
olumlu katkılar da çoğu ülke ekonomisinde 
kolaylıkla görülebilmektedir. Bu nedenle turizm 
sektörünün önemini fark eden ülkeler - bu 
olumlu sonuçlara ulaşabilmek amacıyla - 
sektörün gelişimini desteklemektedir.  

Elbette ülkeler için önem yer verilen turizm 
sektörünün gelişiminde yapılacak yatırım ve 
planların yanı sıra insan kaynaklarının 
(işgücünün) yapısı da kilit rol oynamaktadır. Bu 
nedenle; turizm sektöründe de insanın diğer 
üretim faktörlerinden farklı ve onlardan daha 
önemli olabileceği görüşü benimsenmelidir. 
Çünkü sektörde çalışana verilen değer, sunulan 
hizmete kolaylıkla yansıyabilmektedir.  

İş yaşamının belki de kaçınılmaz bir unsuru 
olan saldırgan davranışlar turizm çalışanlarında 
da görülebilmekte ve sektörün ilişkilere dayalı 
yapısı nedeniyle diğer sektörlere oranla daha 
fazla soruna neden olabilmektedir. Çalışmada, 
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bu varsayım göz önünde bulundurularak, 
turizm sektörü ve özellikle konaklama 
işletmeleri çalışanlarına yönelik kısa 
değerlendirmelere de yer verilmektedir. Bu 
bağlamda çalışmanın temel amacı iş yaşamında 
affetme eğilimi ve intikam niyeti düzeylerinin 
ölçülmesi ve sonuçların çalışanların saldırgan 
davranış algılarına göre nasıl değişebileceğinin 
açıklanmasıdır. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

1.1 Turizm Sektöründe İşgücünün Yapısı ve 
Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının 
Özellikleri 

Turizm sektörünün diğer sektörlerden farklı 
kılan özelliklerin başında işgücünün yapısı 
gelmektedir. Turizmde – diğer hiçbir sektörde 
olmadığı kadar fazla – müşteri / çalışan ilişkisi 
göze çarpmaktadır. Bu yoğun ilişki aynı 
zamanda tüketicilerin turizm ürün ve 
hizmetlerine yönelik olumlu ya da olumsuz 
düşüncelerinin oluşmasında da önemli bir 
unsurdur (ANGELO ve VLADIMIR, 2001).  

Sektörde işgücünün yapısını etkileyen genel 
özellikler kısaca şöyle özetlenebilmektedir. 
Öncelikle turizm sektöründe makineleşme ve 
otomasyon bazı bilgisayar programlarının 
kullanımı dışında sınırlıdır. Bu nedenle 
sektörde emek-yoğun üretimin ağırlıklıdır. 
Sektörde en fazla çalışan sayısı konaklama 
işletmelerindedir. Konaklama işletmelerinde 
çalışma 7/24 hizmet sunumu olarak 
gerçekleşmektedir. Sektöre has özel çalışma 
koşulları, uzun çalışma saatleri, hafta sonu ve 
diğer tatil günlerindeki yoğun çalışma şartları 
çalışma koşullarını ağırlaştırmaktadır. Bu 
koşullar sektörde kimi zaman yüksek işgücü 
devir hızına neden olmaktadır. Turizm 
işletmelerinde kadın çalışan sayısı diğer 
sektörlerdeki işletmelere oranla daha yüksektir. 
Ayrıca, eğitim gören ya da eğitimini yeni 
tamamlamış olan gençlerin de sektörde 
istihdam edilme oranı yüksektir. Bu özellikler 
göz önüne alındığında turizm işletmelerinde 
çok farklı özelliklere sahip çalışanların aynı 
anda bir arada çalıştıkları kolayca 
anlaşılabilmektedir. Diğer bir deyişle, farklı yaş, 
kültür ve gelir gruplarından ve farklı eğitim 
düzeylerine sahip birçok çalışan turizm 
sektöründe bir aradadır. Elbette bu 
farklılıkların olumlu sonuçları olduğu kadar 
olumsuz sonuçları da sektörü ve turizm 
işletmelerin gelişimini etkilemektedir. Şöyle ki; 
bir işletmede çalışanlar arasındaki farklılık 
arttıkça çalışanlara yönelik eğitim ve kariyer 
planlama çalışmaları karmaşıklaşmakta, 

çalışanların öğrenme süreçleri birbirinden 
farklı olabilmekte ve işletme içinde çalışanlar 
arasındaki uyumun sağlanması zorlaşmaktadır. 
Oysa çalışanlar arasında sağlanacak uyum; hem 
işletmenin performansını hem de çalışanların 
işten memnuniyet düzeylerini arttırmaktadır.  

Diğer yandan; her tür işletmede olabileceği gibi, 
turizm işletmelerinde de çalışanlar arası kişisel 
ilişkilerde bazı sorunlar yaşanabilmektedir. 
Ancak, hizmet sunan işletmelerde bu sorunlar 
müşteriye sunulan hizmete kolayca 
yansıyabildiğinden sonuçta işletmenin 
gelirlerini ve karlılığını dahi 
etkileyebilmektedir. Müşteri-çalışan ilişkisinin, 
diğer bir deyişle, yüz yüze iletişimin ağırlıklı 
olduğu konaklama işletmelerinde çalışanlar 
arası sorunların ortaya çıkması kimi zaman 
çatışma, güç oyunlarına yönelme, aşırı stres 
yaşama gibi sonuçları da beraberinde 
getirmektedir. Bu olumsuz sonuçların 
müşteriye sunulan hizmete yansıtılması ya da 
müşterilerin bir olumsuzluğa şahit olması 
işletme imajını etkilemektedir. Bu nedenle 
özellikle sektörün en önemli unsuru kabul 
edilen konaklama işletmeleri çalışanları 
arasında yaşanabilecek kişisel sorunların en 
kısa zamanda çözülmesi ya da önlenebilmesi 
gerekmektedir.  

Saldırgan davranışlar bu konuların arasında 
önemli bir yere sahiptir. Kendine yönelik 
psikolojik ya da fiziksel bir saldırıyı hisseden 
kişi, içgüdüsel olarak, kendini korumaya 
çalışmaktadır. Özellikle psikolojik saldırılar iş 
yaşamında sıklıkla gözlenen davranışlar 
arasındadır. Saldırgan bir davranışın mağduru 
olduğunu düşünen bir çalışandan da benzer 
saldırıları başkalarına yapmaya çalışması, 
kendini korumak için başkalarını mağdur 
etmesi ya da intikam alma niyetine girmesi 
beklenebilir. Bu konu turizm işletmeleri 
açısından henüz çalışma yapılmayan alanlardan 
biri halindedir. Bu nedenle konaklama 
işletmelerinde mağduriyet algı düzeylerinin 
affetme eğilimi ve intikam niyeti üzerindeki 
etkileri bu araştırmanın temel konusu olarak 
seçilmiştir.  

1.2 Saldırgan Davranışlar ve Mağduriyet 

Literatürde (yazında) yer alan çoğu çalışmada 
saldırgan davranışların yalnızca bu davranışı 
sergileyen kişilerin özelliklerinin bir sonucu 
olduğu varsayımına dayanan çalışmalar yer 
almaktadır (ANDERSSON ve PEARSON, 1999; 
O’LEARY-KELLY, GRIFFEN ve diğ., 1996; 
ROBINSON ve BENNETT, 1995). Ancak 
saldırgan davranışların mağduru konumunda 
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olan kişi ya da kişilerin içinde bulundukları 
durumların da göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir (AQUINO ve BRADFIELD, 2000). 
İş yaşamında çalışma arkadaşları tarafından 
bazı saldırgan davranışlara maruz kalan bir 
bireyin psikolojik ya da fiziksel sorunlar 
yaşayacağı ve bu sorunların bireyde olumsuz 
sonuçlar yaratacağı şüphesizdir. Bu nedenle 
saldırgan davranışların faili olan bireylerin yanı 
sıra bu davranışlara maruz kalan kişilerin 
durumu üzerinde önemle durulması 
gerekmektedir. Çünkü bu kişiler için 
mağduriyet bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Kişiler birbirlerine farklı şekillerde zarar 
verebilmekte ve iş yaşamında saldırgan 
davranışlar değişik türlerde karşımıza 
çıkabilmektedir. Diğer bir deyişle saldırgan 
davranışlar; bireysel/sosyal, aktif/pasif, 
doğrudan/dolaylı,fiziksel/sözlü, 
açık/gizli/tehlikeli gibi bazı sınıflandırmalara 
tabi tutulabilmektedir (KAUKIAINEN ve diğ., 
2001; BARON ve NEUMAN, 1996). Saldırgan 
davranışlar Baron ve diğerleri (1999) 
tarafından yapılan bir çalışmada üç türde ifade 
edilmektedir. Bunlar; (a) düşmanlık ifadeleri: 
sözlü saldırılar, olumsuz jestler ve yüz ifadeleri 
(b) engelleme davranışları: bir çalışanın işini 
yapmasını engelleme, çalışana gereken bilgi ve 
kaynakların saklanması, çalışanı üst yönetime 
başarısız göstermeye dayalı davranışlar (c) açık 
şiddet davranışları: fiziksel saldırılar, 
hırsızlıklar, başkasının malına zarar veren 
davranışlar ve cinayetler olarak 
sınıflandırılmıştır (RUTTER ve HINE, 2005; 
ÖZDEVECİOĞLU, 2003).  

Günlük yaşamda insanlar; diğer insanların ve 
hatta kendilerinin bile dikkatsiz ve saldırgan 
davranışlarda buldukları durumları 
yaşayabilmektedir. Bu saldırılar çoğunlukla 
sosyal etkileşimi bozucu ve katılımcıların sosyal 
kimliklerini tehdit edici ya da utanç verici 
sonuçlar yaratabilmektedir. Örgütsel açıdan bu 
saldırılar işyerinde çalışanlar arası ilişkilere 
zarar verebilmektedir (BARON ve NEUMAN, 
1996). İş yaşamında çeşitli türlerde görülen 
saldırgan davranışların örgütsel ve bireysel bazı 
olumsuz sonuçları da yer almaktadır. Örgütsel 
açıdan saldırgan davranışlar örgütsel barışı 
bozmakta ve örgütte gerginliklere neden 
olmaktadır. Çalışanlar arasında düşmanca 
duygular gelişebilmekte ve giderek bu duygular 
şiddete dönüşebilmektedir. Saldırgan 
davranışın mağduru konumundaki kişilerle, 
saldırgan davranışı gerçekleştiren 
kişilerarasındaki gerginlikler, saldırılar ve 
düşmanca davranışlar saldırının içinde 

bulunmayan diğer kişileri de 
etkileyebilmektedir. Gruplaşmaların 
oluşmasıyla bireysel çatışmalar gruplar arası 
çatışmalara dönüşebilmekte ve işletme 
amacından uzaklaşabilmektedir 
(ÖZDEVECİOĞLU, 2003). Bireysel sonuçlar 
açısından ise; saldırgan davranışa maruz kalan 
(mağdur olan) kişide yüksek düzeyde gözlenen 
korku ve endişe duyguları,  kişinin verimlilik ve 
performansının düşmesi, kişinin kendini 
korumak ya da kurtarmak için bazı saldırgan 
davranışları sergilemeye başlaması, şiddete 
yönelmesi, (AQUINO ve BYRON, 2002) kişide 
çeşitli psikolojik ya da fiziksel rahatsızlıkların 
ortaya çıkması, mutsuz olma, kendini güvende 
hissedememe (AQUINO ve BRADFIELD, 2000) 
örgütsel bağlılığının azalması, işe devamsızlık 
ya da işten ayrılma niyetine girmesi gibi 
olumsuz durumlar söz konusu olabilmektedir. 

Mağduriyet oldukça zor ve hassas bir konudur. 
Mağduriyete neden olan etkenlerin doğru 
belirlenmemesi ve bu etkenlere çözüm 
bulunamaması durumunda tüm çalışma 
grubunun olumsuz sonuçlardan etkilenmesi söz 
konusudur. Farklı açılardan ele alınan 
mağduriyet; “bir kişiye yönelik bir ya da birden 
fazla insan tarafından uygulanan saldırgan 
davranışların anlık ya da tekrarlanan biçimde 
yaşanmasının, bu davranışa maruz kalan kişi 
tarafından algılanması” olarak 
tanımlanmaktadır (AQUINO, 2000; AQUINO ve 
BRADFIELD, 2000). Bazı araştırmacılardan 
farklı olarak bu tanımda mağdur olan kişinin 
kendine yöneltilen saldırgan davranışları 
algılaması vurgulanmaktadır. Çünkü saldırgan 
davranışlar “bireylerin çalışma arkadaşlarına ya 
da işletmeye bilinçli olarak zarar verme ya da 
onları rencide etme düşüncesi ile giriştiği 
çabalar” olarak tanımlanmaktadır (RUTTER ve 
HINE, 2005). Kişi bu davranışlara maruz 
kaldığını algıladığında mağduriyet 
başlamaktadır. 

Viano’ya (1989) göre mağduriyet dört farklı ve 
birbirini tamamlayan aşamadan oluşmaktadır. 
Birinci aşamada; birey bir başka kişi ya da 
kurumun neden olduğu kötülük ve zararlarla 
karşı karşıya kalmaktadır. İkinci aşamada; bu 
kişilerden bazıları kendilerine yönelen bu 
kötülükleri haksız ve insafsız olarak 
algılamaktadır. Üçüncü aşamada; kendilerini 
mağdur olarak algılayan bu kişilerin bazıları 
aile, arkadaşlar ya da yetkililer gibi diğer kişileri 
ikna ederek sosyal onay kazanmaya 
çalışmaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise; 
mağdur olduklarını iddia eden kişilerin bazıları 
iddiaları için dış çevrelerden de onay alarak 
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resmi mağdur kategorisine gelmektedir. Viano, 
bir bireyin ancak bu dört aşamayı geçtikten 
sonra mağdur olarak adlandırılabileceğini iddia 
etmektedir. Ancak bu iddianın çok sınırlandırıcı 
olduğunu savunan araştırmacılar da 
bulunmaktadır (AQUINO ve BYRON, 2002: 70-
71). 

Bireyler algılarına göre tutum geliştirmektedir. 
İş yaşamında kendisine yönelik saldırgan 
davranışları algılayan ve mağdur olduğunu 
düşünen bir bireyin, bu davranışlara maruz 
kalmayan başka bir bireyinkine benzer 
düşüncelere sahip olması beklenmemelidir. 
Mağdur konumundaki kişiler hedefi oldukları 
saldırgan davranışların türüne göre bazı 
tutumlar geliştirebilmektedirler. Bu tutumlar 
saldırgan davranışları ve mağduriyeti kabul 
edip benimsemekten; benzer davranış ya da 
şiddeti bir başkası üzerinde uygulamaya kadar 
gidebilmektedir. Bu araştırma mağduriyetin 
affetme eğilimi ve intikam niyetleri üzerindeki 
etkisini ölçmeye yönelik olduğundan konular 
bunlarla sınırlı tutulmaktadır. 

1.3 Affetme Eğilimi ve İntikam Niyeti 

İşyerinde şiddet ve saldırganlık içeren 
davranışlar hem işverenler hem de çalışanlar 
üzerinde etkili olan önemli konular arasında yer 
almaktadır. Saldırgan davranışlar oldukça 
çeşitlidir ve birçok araştırmacı saldırılara karşı 
kişilerin geliştirdikleri tepkiler üzerinde 
çalışmaktadır. Bu tepkilerin başlıcaları; intikam 
peşinde koşma, hiçbir tepki vermeme, kişisel 
meydan okuma, kin ve düşmanlık besleme, 
uzlaşma sağlama ve affetme olarak 
sıralanmaktadır (SOMMERS, SCHELL ve diğ., 
2002). 

Sosyal yaşamın bir gereği olarak insanlar diğer 
insanlarla kişisel ilişkiler içine girmektedirler. 
Bu nedenle kişisel çatışmaların ortaya çıkma 
potansiyeli oldukça yüksektir (EATON ve 
STRUTHERS, 2006). Kişisel çatışmalar bir 
kişinin (mağdurun) kendine zarar veren bir 
durumu algılaması ve bu olay için bir başkasını 
(saldırganı) sorumlu tutması ile başlamaktadır. 
Bu durumu fark eden mağdurun olayın 
nedenini ve saldırganın bu olayda ne derece rol 
aldığını ya da sorumlu olduğunu 
değerlendirmesinden sonra genel olarak 
izleyeceği iki yol bulunmaktadır. Bunlar 
(EATON ve STRUTHERS, 2006; STILLWELL ve 
diğ., 2008); 

-mağdurun saldırgana karşı olumsuz duygu, 
tutum ve davranışlar sergilemesi ya da,  

-mağdurun saldırgana karşı olumlu duygu, 
tutum ve davranışlar sergilemesidir.  

Bu duygusal seçimde genel görüş; mağdurun 
olayın gerçekleşmesinde saldırganı ne derece 
sorumlu tuttuğunun belirlenmesidir. Eğer 
mağdur saldırganı olayın gerçekleşmesinden 
sorumlu tutuyorsa; mağdurun saldırgana 
yönelik kızgınlık, öfke, intikam alma ve benzeri 
duygu ve düşünceler içinde bulunacağı yönünde 
araştırmalar ve bulgular bulunmaktadır. Ancak 
bu genel görüşü ve süreci değiştirebilen bazı 
etkenlerin olduğu da bilinmektedir. Bunların 
başında affetme konusu yer almaktadır.  

İntikam; “haksız davranışa maruz kalma 
durumunda gelişen kişisel bir tepki” olarak 
tanımlanmıştır. AQUINO ve BRADFIELD (1999) 
intikam kavramını kişi ya da kişilerin 
algıladıkları adaletsizliklere karşılık 
adaletsizliği yaptığını düşündükleri kişilere 
zarar verme isteği olarak ele almıştır. İntikamın 
temel amacı; bir tür geri bildirim elde etme, 
sorunu çıkaran kişi ile eşit duruma gelme ve 
suçlu kişinin hak ettiği cezayı almasını 
sağlamaktır. Çünkü kişiler herhangi bir 
adaletsizlik sonucu mağdur olduklarını 
düşündüklerinde, öncelikle örgüt yönetiminin 
bu adaletsizliği gidermek için harekete 
geçmesini beklemekte ve bu gerçekleşmezse 
adaleti kendileri sağlamanın yolunu 
aramaktadırlar. Aslında örgütlerde intikam 
davranışlarının olumsuz sonuçlarından 
korunmanın en iyi yolu adaletin örgüt 
tarafından sağlanmasını garanti etmektir 
(JONES, 2004; MADSEN ve diğ., 2009, BIES ve 
diğ., 2007). Araştırmacılar genel olarak intikam 
duygusunun bazı ilkeleri olduğunu 
savunmaktadır. Bu ilkelerin başında 
“orantısallık” gelmektedir. Diğer bir deyişle; 
intikam alınan kişi ya da kurumda intikam 
sonucunda ortaya çıkması istenen sonuçlar, 
haksız davranışa maruz kaldığını düşünen 
kişinin o olayda yaşadığı sonuçlara benzer 
(orantısal) olmasıdır. Bu orantısallığın iki taraf 
arasında eşitliği sağladığı varsayılmaktadır. 
Ancak intikam almanın gerçekte bu eylemi 
yapan kişiyi tatmin eden yönünün ne olduğu 
hala tartışılmaktadır (GOLLWITZER ve 
DENZLER, 2009).  

Bazı araştırmacılara göre; saldırıya uğrayan ve 
mağdur olan kişinin çektiği acıyı (ya da uğradığı 
zararı) saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin de 
yaşaması ile bir denge oluşmakta ve intikam 
alan kişi bu nedenle tatmin olmaktadır. Bu 
görüş “karşılaştırmalı ya da orantılı acı çekme” 
olarak adlandırılmaktadır. Bu görüşe göre bir 
kişiye yönelik yapılan saldırgan davranış 
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sonucu mağdur ve saldırgan arasında duygusal 
bir dengesizlik oluşmakta ve mağdurun 
saldırgandan intikam almasıyla bu dengesizlik 
giderilmektedir. Diğer bazı araştırmacılara göre 
ise; intikamı tatmin edici yapan unsur, mağdur 
tarafından saldırıyı yapana bir mesaj 
göndermek ve saldırganın önceden sergilediği 
davranışın uygunsuzluğunu ona açıklamaktır. 
Bu görüşe “anlama hipotezi” adı verilmiştir. Bu 
hipotezi savunanlara göre intikam yalnızca 
“saldırganın kendinden intikam alındığını 
farketmesi” ile tatmin edici olmaktadır 
(GOLLWITZER ve DENZLER, 2009).  

İntikam; iş yavaşlatma, bazı bilgileri saklama, 
saldırgana bir işi için gereken desteği vermeme, 
saldırganı aşağılayıcı hareketlerde bulunma, 
saldırganı küçük düşürme ve utandırma, 
saldırganı başkalarına kötüleme, ihbar etme ya 
da saldırgana dava açma gibi değişik şekillerde 
alınabilir (TRIPP, BIES ve diğ., 2002).  

Çalışmalarda intikam genellikle kontrol altında 
tutulması ve kaçınılması gereken yıkıcı, sapkın 
ve anti sosyal davranışlardan biri olarak ele 
alınmaktadır. Ancak bazı araştırmacılara göre 
intikam hem iyi hem de kötü yönleri olan bir 
olgudur. Tripp ve Bies 1997 yılında yaptıkları 
bir çalışmada intikamın etik açıdan iyi ya da 
kötü olarak algılandığı farklı durumlar 
olduğunu öne sürmüşlerdir. Araştırmacılara 
göre eğer bir kişinin kendine zarar veren bir 
saldırgandan intikam alması; saldırı ile hiçbir 
ilişkisi olmayan (masum olan) üçüncü bir kişiye 
zarar veriyorsa ya da saldırganı misilleme 
yapma ve olaya karşılık vermeye teşvik 
ediyorsa bu noktada intikam etik açıdan kötü 
olarak görülmektedir. Buna karşın; eğer intikam 
alma sonucu saldırgan hatasını anlıyor ve yanlış 
davranışlarının farkına varıp bunları düzeltme 
isteğine giriyorsa ya da saldırı sonucunda 
mağdurun kaybettiği statü intikam alınarak geri 
kazanabiliyorsa bu durumda intikam etik 
açıdan iyi olarak değerlendirilmektedir (TRIPP, 
BIES ve diğ., 2002: 967).  

İnsanların kendilerine yönelik bir saldırıya nasıl 
karşılık verdikleri çoğunlukla saldırının mağdur 
tarafından algılandığı ilk anda belirlenen bir 
durumdur. Mağdur saldırının bilinçli olarak 
yapıldığına karar verdiğinde bu saldırının 
altında yatan nedenleri belirlemek için kişisel 
algı mekanizmasını devreye sokar. Çünkü 
saldırının altında yatan nedenlerin bilinmesi 
(örn: kötü niyet, hırs, düşmanlık gibi) 
mağdurun saldırgana vereceği tepki üzerinde 
etkilidir. Mağdurun saldırının kötü niyetli ve 
bilinçli olarak yapıldığını anlaması, saldırganın 
sahip olduğu kötü düşüncelerin bir kanıtı olarak 

algılanmakta ve saldırının ciddiyetini mağdur 
gözünde arttırmaktadır. Bu tür durumlarda 
mağdurun daha fazla tepki göstermesi 
beklenmektedir (CROSSLEY, 2009). Saldırgan 
davranışların sosyal sonuçları her zaman küçük 
ve önemsiz olmadığından saldırıya uğrayan 
mağdur saldırganı affetme ya da cezalandırma 
kararını yine saldırganın davranışlarını 
inceleyerek vermektedir (DAVILA, 2004).  

Yapılan araştırmalar saldırgan ya da haksız bir 
davranışa maruz kalan mağdurun bazen 
ilişkileri onarıcı olumlu davranışlar yerine 
(affetme, uzlaşma gibi) intikam alma niyeti gibi 
olumsuz davranışlara yönelebildiğini 
göstermektedir. Çünkü intikam niyeti 
duygularla ilgilidir. İntikam niyetinin 
motivasyon kaynakları çoğunlukla kızgınlık ya 
da düşmanlık gibi duygulardır (LITTLE ve diğ., 
2007; BIES ve diğ., 2007; CAMERON ve CAZA, 
2002). Mağdurların saldırgan davranışlar 
sonrası nasıl ve niçin farklı davranış biçimlerine 
sahip oldukları halen araştırılan konular 
arasındadır. Araştırmacılar farklı davranış 
biçimlerini bir takım yaklaşımlarla açıklamaya 
çalışmışlardır. Bunlardan ilki mağdurun kişilik 
özelliklerini içeren “kişisel yaklaşım”dır. Diğer 
bir deyişle mağdurun saldırganı affetmesi ya da 
ondan intikam almayı istemesi kararları kişisel 
özellikler sonucu şekillenmektedir. 
Araştırmacılar ikinci olarak “durumsal 
yaklaşım” konusunu vurgulamaktadır. Bu 
yaklaşımın temelinde kişinin saldırgan 
davranışa karşı verdiği tepkide çeşitli 
etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir 
(TRIPP, BIES ve diğ., 2002). Örneğin; mağdurun 
saldırgana karşı olumsuz davranışlar 
sergilemesi için diğer kişilerin provakatif 
hareketler içine girmesi ya da olumlu 
davranışlar arasında yer alan affetmenin teşvik 
edilmesi gibi.  

Araştırmalar mağdurun intikam alabilecek 
örgütsel desteğe sahip olması ya da saldırganın 
örgüt yönetimi tarafından 
cezalandırılmayacağını ve örgütte adaletin 
sağlanmayacağını düşünmesi gibi durumlarda 
intikam alma niyetinde olacağını öne 
sürmektedir. Çünkü mağdurlar temelde 
saldırganın davranışından dolayı 
cezalandırılmasını ve böylece adaletin 
sağlanmasını istemektedir. Adaletin sağlanması 
durumunda ise genellikle intikam alma 
niyetinde azalma görülmektedir. Diğer bir 
deyişle; mağdur örgütteki kural ve düzen 
anlayışının adil ve etkili olduğunu 
düşündüğünde intikam alma niyeti 
azalmaktadır. Bu açıdan örgütlerde bu tür 
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olumsuzlukları yok etmenin yollarından biri 
çalışanlar arası örgütsel adaletin sağlanmasıdır. 
(TRIPP, BIES ve diğ., 2002). 

İntikam birçok faktörden etkilenmektedir (BIES 
ve diğ., 2007). Bunlar;  saldırganın örgütteki 
pozisyonu (statüsü), saldırganın intikam alma 
imkanının olup olmadığı, örgütsel kurallar, 
kişilik özellikleri, cinsiyet ve güç olarak 
sıralanmaktadır. Örneğin; mağdur saldırgana 
oranla örgütte daha fazla güce sahipse intikam 
alma isteği artmaktadır. Çünkü gücü elinde 
bulunduran taraf, diğer tarafın karşı 
saldırısından korkmayacaktır. Ancak kimi 
araştırmacılar saldırganın örgütteki statüsü 
arttıkça, intikam alma isteğinin azaldığını 
vurgulamaktadır. Bu yazarlara göre daha alt 
statüde çalışanların otorite, itibar, ünvan gibi 
sembolik kaynakları da daha az olacağından 
saldırgan davranışlara daha hassas 
yaklaşabilmektedirler. Benzer şekilde örgüt 
ikliminde adaleti sağlamaya verilen önem 
arttıkça mağdurun intikam niyeti azalacaktır. 
Ancak unutulmamalıdır ki; benzer durumlarda, 
benzer saldırgan davranışlara maruz kalan her 
mağdurun aynı şekilde hareket etmesi 
beklenmemelidir. Bazı insanların diğerlerine 
oranla daha bağışlayıcı (affedici) olduğu 
unutulmamalıdır (TRIPP, BIES ve diğ., 2002).   

Öte yandan; intikam niyeti ile ters orantılı 
olarak geliştiğine inanılan affetme eğilimi 
konusu birkaç çalışma dışında yönetim 
araştırmalarında çoğunlukla göz ardı edilmiştir. 
Bies ve Tripp 1996 yılında işyerinde intikam 
davranışı üzerine yürüttükleri niteleyici bir 
çalışmada affetmenin bazı çalışanlar tarafından 
adaleti yeniden sağlamaya yönelik bir tepki 
olduğunu belirtmişlerdir. Bradfield ve Aquino 
ise 1999 yılında yaptıkları çalışmada ise affetme 
duygusunun intikam duygusu gibi çalışanların 
düşünce ve enerjilerini affetmeye odaklamaları 
ile ortaya çıkan bir durum olduğunu 
belirtmektedir. Aquino, Bies ve Tripp’in 2001 
yılında Bradfield ve Aquino’nun çalışmasını 
biraz daha geliştirerek yürüttükleri bir 
çalışmada intikam ve affetme süreçlerinde 
örgütsel faktörlerin etkisi incelenmiştir. Bu 
çalışmada özellikle mağdur ve saldırganın 
statüleri ve kişisel bir saldırı sonrası 
saldırgandan intikam alma ya da saldırganı 
affetme arasındaki seçimler ele alınmıştır 
(DAVILA, 2004).  

Affetme; bir saldırıya maruz kalan mağdurun 
saldırgana karşı beslediği öfke, kızgınlık, 
küskünlük ya da intikam alma niyeti gibi 
duyguları kendi kararı ile bırakması ve 
saldırganı hoşgörü ile karşılamasıdır (KAMAT, 

JONES ve diğ., 2006; CAMERON ve CAZA, 2002; 
TRIPP, BIES ve diğ., 2002). Diğer bir deyişle 
affetme ile mağdur saldırgan davranışlar ile 
olumsuz duygular arasındaki zinciri 
kırmaktadır. Bu nedenle affetme; göz yumma, 
mazur görme, görmezden gelme ya da 
saldırgana hak verme ile karıştırılmamalıdır 
(EATON ve STRUTHERS, 2006; KAMAT, JONES 
ve diğ, 2006; WITVLIET ve diğ., 2008; 
CAMERON ve CAZA, 2002; COSGROVE ve 
KONSTAM, 2008; AQUINO ve BRADFIELD, 
1999). 

Affetme; kişinin kendisine yapılan bir kötülüğe 
ya da haksız davranışa tepki verme yöntemidir. 
Affetme; mağdur tarafından üzerinde 
düşünülerek verilen bir karardır ve temelinde 
saldırgana karşı kızgınlığı ve küskünlüğü 
bırakma yatmaktadır (DAVILA, 2004; 
ALLEMAND ve diğ., 2008). Kişisel açıdan 
affetme saldırgana zarar vermekten kaçınma 
düşüncesinden oluşmaktadır. Ancak affetme 
yalnızca saldırgandan intikam almak istememe 
ya da saldırıyı umursamama olarak 
açıklanamamaktadır. Affetme daha çok 
mağdurun saldırgana iyi niyetler beslediği bir 
olgudur (DAVILA, 2004).  

Affetme eğilimi genel olarak 3 alt boyutta 
incelenmektedir. Bunlar; (a)kendini affetme 
{kişinin yaptığı yanlıştan dolayı kendini 
suçlamaktan vazgeçmesi},(b)başkasını affetme 
{kişinin kendisine herhangi bir şekilde zarar 
veren kişiyi affetmesi} ve (c)durumu affetme 
{kişinin mağduriyetine sebep olan kişiyi 
bilmemesi nedeniyle durumu affetmesi} olarak 
adlandırılmaktadır (THOMPSON ve diğ., 2005).  

Affetme konusunda yapılan ilk çalışmalar 
incelendiğinde insanların affetme isteklerini 
ifade ederken birçok durumu değerlendirdikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumlar arasında; 
saldırgan davranış için mağdurdan özür 
dilenmiş olması ya da saldırgan ve mağdur 
arasındaki sosyal yakınlık durumu yer 
almaktadır. Çalışmalar detaylı olarak 
incelendiğinde mağdurun saldırganı affetme 
nedenleri ve affetme sürecini kolaylaştırdığına 
inanılan bazı durumların farklı başlıklar altında 
değerlendirildiği görülmektedir. Bunlar 
(GAUCHÉ ve MULLET, 2005; KAMAT, JONES ve 
diğ., 2006; SASTRE ve diğ., 2005; MOLDEN ve 
FINKEL, 2010); 

a. Saldırganın mağdura yakınlık düzeyi 
(akraba, çalışma arkadaşı olma vb.) 

b. Saldırı davranışının altında yatan niyet 
(davranışın kastlı ya da kasıtsız oluşu) 
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c. Saldırgan davranışın sonuçlarının ciddiyeti 
(önemli ya da çok önemli sonuçlar) 

d. Saldırgan davranış için özür dileme ya da 
pişmanlık duyma ifadesi (özür dilenmesi ya 
da dilenmemesi) 

e. Diğer insanların tutumları (olumlu ya da 
olumsuz tutumlar) 

f. Saldırı sonuçlarının mevcut durumu 
(sonuçların mağduru halen etkiliyor olması 
ya da sonuçların ortadan kalkması) 

g. Kişilik özellikleri (uzlaşmacı kişilik, 
empatiye sahip olma, inatçı olma vb.) 

h. Toplumsal koşullar 

Örgütlerin çalışanlarına affetme duygusunu 
teşvik etmesi için çok sayıda geçerli neden 
bulunmaktadır. Ancak en önemlilerinden biri 
çalışanların birbirlerini çeşitli olaylar karşısında 
affetmeleridir. Böylece kişilerarası ilişkilerde 
gelecekteki olumlu etkileşimin güven ve saygı 
temelleri üzerine kurulması (DAVILA, 2004) ve 
sürdürülmesi sağlamaktadır. Ayrıca affetme 
kişinin kızgınlık, depresyon, olumsuzculuk 
(sinizm), küskünlük gibi olumsuz duygu ve 
düşüncelerinde azaltıcı bir etkiye sahip olan ve 
psikoloji alanında gün geçtikçe daha fazla 
incelenen bir konudur. Dahası affetme; 
süregelen yakın ilişkilerin korunması ve daha 
da önemlisi kişilerarası çatışmalar sonucu 
oluşan olumsuz duyguların etkisini azaltıcı 
özelliği nedeniyle oldukça hassas noktaları olan 
bir konudur (KAMAT, JONES ve diğ., 2006; 
BARBER, MALTBY ve diğ., 2004). Mağdurun 
kendine yönelik bir olumsuz davranışı ya da 
saldırıyı algılamasının oldukça stresli bir durum 
olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle 
affetmenin kişinin sağlığı açısından da önemli 
sonuçları olduğu bilinmektedir. Özellikle konu 
kişinin ruh sağlığı açısından ele alındığında 
affetme düşüncesi ve davranışı içindeki 
bireylerin, affetmeyenlere oranla daha iyi bir 
ruh hali içinde oldukları görülmektedir 
(MALTBY, DAY ve diğ., 2004; MALTBY, 
MACASKILL ve diğ., 2001; RYE ve diğ., 2001; 
RYE ve PARGAMENT, 2002; CAMERON ve CAZA, 
2002). 

Araştırmalar saldırganın pişmanlığını dile 
getirmesi ve özür dilemesinin mağdurun 
affetme olasılığını arttırdığını ve mağdurda 

öfke, kızgınlık gibi duygular ve intikam alma 
niyetini azalttığını göstermektedir (EATON ve 
STRUTHERS, 2006). 

Bu noktada unutulmaması gereken bir diğer 
konu affetme ile uzlaşma olgularının birbiri ile 
eş anlamlı nitelendirildiğinin yanlış olduğudur. 
Bilinenin aksine affetme ve uzlaşma benzer 
olsalar da aynı kavramlar değildir. Affetme 
kişisel bir özellik taşırken, uzlaşma kişilerarası 
gelişen bir olgudur. Diğer bir deyişle, bir kişi bir 
başkasını affetmeden de onunla uzlaşmaya 
varabilir. Örneğin; yönetici ile çalışan 
arasındaki bir sorunda uzlaşma sağlanmış ve 
sorun çözülmüş olsa da çalışan yönetici 
hakkında olumsuz düşünmeye devam edebilir. 
Bu durum affetmenin gerçekleşmediğinin 
göstergesidir. Çünkü örgütte kişilerarası güç 
dengesizliğinin sonucu olarak gelişen uzlaşma, 
affetmeyi beraberinde getirmez (TRIPP, BIES ve 
AQUINO, 2002).  

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1 Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Araştırmanın temel amacı konaklama işletmesi 
çalışanlarının mağduriyet algılarının affetme 
eğilimleri ve intikam niyetleri üzerindeki 
etkisini belirlemektir. Araştırma amaçlarını 
içeren model Model 1’de yer almaktadır. 
Kurulan modelde temel varsayım; algılanan 
mağduriyet duygusunun artmasıyla çalışanların 
affetme eğiliminin azalacağı ve intikam almaya 
yönelecekleri yönündedir. Araştırma 
kapsamında ele alınan diğer ilişkiler; 

1. Çalışanın algıladığı mağduriyet düzeyi ile 
affetme eğilimi arasındaki ilişkinin, 

2. Çalışanın algıladığı mağduriyet düzeyi ile 
intikam niyeti arasındaki ilişkinin, 

3. Çalışanın kendini, başkalarını veya 
durumu affetmesi ile intikam niyeti 
arasındaki ilişkinin, 

4. Çalışanların mağduriyet algısının cinsiyete, 
yaşa, eğitim düzeyine, çalışılan 
departmana ve çalışma süresine göre 
değişip değişmediğinin, 

5. Çalışanların intikam alma niyetleri ile 
kişilik özellikleri, cinsiyet, yaş ve saldırgan 
davranışlara maruz kalma süresi 
aralarındaki ilişkilerin ölçülmesi olarak 
belirlenmiştir. 
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Araştırma kapsamında açıklanması hedeflenen 
ilişkiler hipotezlere dönüştürülerek test 
edilmiştir. Oluşturulan hipotezlerde regresyon 
analizi, t-testi ve tek yönlü Anova testinden 
faydalanılmıştır. Hipotezler aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur.  

H1:Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
ile affetme eğilimleri arasında negatif yönlü bir 
ilişki vardır. 

H2:Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
ile intikam niyetleri arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır. 

H3: Çalışanların kendini, başkalarını ve durumu 
affetme düzeyleri ile intikam niyetleri arasında 
negatif yönlü bir ilişki vardır.  

H4:Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H5:Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H6:Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. 

H7:Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
çalışılan departmana göre farklılık 
göstermektedir. 

H8:Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
sektörde çalışma süresine göre farklılık 
göstermektedir. 

H9:Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
yöneticilerinin cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir.  

H10:Çalışanların intikam alma niyetleri kişilik 
özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 

H11:Çalışanların intikam alma niyetleri cinsiyete 
göre farklılık göstermektedir. 

H12:Çalışanların intikam alma niyetleri, ne 
kadar süre saldırgan davranışlara maruz 
kaldıklarına göre farklılık göstermektedir. 

H13:Çalışanların intikam alma niyetleri yaşa 
göre farklılık göstermektedir. 

2.2 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni İzmir şehir merkezinde yer 
alan 5 yıldızlı konaklama işletmeleri olarak 
belirlenmiştir. Bilindiği gibi şehir otelleri tüm 
yıl boyunca hizmet vermekte ve turizm 
sektörünün mevsimlik yapısından kıyı otelleri 
kadar etkilenmemektedir. Buna bağlı olarak 
şehir otellerinin işgören devir hızı kıyı 
otellerine oranla daha düşük olmakta ve 
işgören sürdürülebilirliği bu tür işletmelerde 
nispeten sağlanabilmektedir. Ayrıca, 5 yıldızlı 
konaklama işletmeleri diğer konaklama 
işletmelerine göre özellikle insan kaynakları 
yönetimi açısından daha profesyonel 
uygulamaları kullanmakta ve çalışanlarına sık 
sık farklı konularda eğitim vermektedir. Diğer 
yandan; turizm sektörünün en önemli unsuru 
olarak kabul edilen konaklama işletmeleri, 
müşteri-çalışan ilişkisinin oldukça yoğun 
olduğu, hizmet ağırlıklı ve birebir ilişkilere 
dayanan faaliyetleri kapsayan işletmelerdir. Bu 
gibi işletmelerde herhangi bir çalışan ya da 
çalışan grubunda görülebilecek saldırgan 
davranışlar, gerek müşteri memnuniyeti, gerek 
işletme faaliyetlerinin gerektiği gibi 
sürdürülmesi gerekse sonrasında yaşanabilecek 
olumsuzluklara kolaylıkla neden 
olabilmektedir. Araştırma evreni seçimi bu 
görüşlerden hareketle 5 yıldızlı konaklama 
işletmeleri olarak belirlenmiştir. İzmir şehir 
merkezinde beş tane 5 yıldızlı konaklama 
işletmesi bulunmaktadır. Araştırma öncesi 
işletme yönetimleri ile yapılan görüşmede bir 5 
yıldızlı konaklama işletmesi, işletme prensibi 
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gereği, anket çalışmalarına katılamadıklarını 
belirtmiş ve araştırma dışı tutulmuştur. Diğer 
dört işletme ile yapılan görüşmeler sonucu 
toplam çalışan sayısının 318 kişi olduğu 
belirlenmiştir. Dolayısıyla araştırmanın evreni 
318 kişidir. Araştırma kapsamında tüm anketler 
dağıtılmış olmasına rağmen, 187 anketin geri 
dönüşü sağlanabilmiştir. Araştırmanın geri 
dönüş oranı yaklaşık olarak % 60’dır. SEKARAN 
(2000: 253)’in belirli bir evrenden alınması 

gereken örneklem sayısını gösteren tablosuna 
göre evren büyüklüğünün 300 kişi olduğu 
durumda katılımcı sayısının en az 169 olması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, anket geri dönüş 
oranı evren büyüklüğü dikkate alındığında 
kabul edilebilir düzeydedir.  

Araştırmaya katılan 187 katılımcının 
demografik özelliklerine ilişkin veriler Tablo 
1’de özetlenmektedir. 

 

 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Veriler 

  Sayı Yüzde    Sayı Yüzde  

Cinsiyet Kadın 121 64,7  

Eğitim 

Lise 28 15,0 

Erkek 66 35,3 Üniversite (2 yıllık) 53 28,3 

 

 

Yaş 

20-25 10 5,3 Üniversite (4 yıllık) 90 48,1 

26-31 28 15,0 Lisansüstü 16 8,6 

32-37 67 35,8  

Sektörde 
Çalışma 
Süresi 

1 yıldan az 11 5,9 

38-45 57 30,5 1-5 yıl 76 40,6 

46 ve üstü 25 13,4 6-10 yıl 49 26,2 

 

 

Departman 

Önbüro  42 22,5 11-15 yıl 27 14,4 

Yiyecek-İçecek 89 47,6 16 yıl ve üstü 24 12,8 

Kat Hizmetleri 36 19,3  

Müşteri İlişkileri 20 10,7 

Diğer yandan 187 katılımcıdan kaçının 
saldırgan davranışa maruz kaldığına ve bir üst 
yöneticilerinin cinsiyetine ilişkin bilgiler de 
frekans analizleri yardımı ile sağlanmıştır. Buna 
göre; 187 çalışandan 90 kişi işyerinde haksız 
suçlamalar ve saldırgan davranışlara uğradığını 
belirtirken, 97 kişi böyle bir durumla 
karşılaşmadığını belirtmiştir. Sonuçlar işletme 
çalışanlarının %50’sine yakınının bu tür 
sorunlarla karşılaştığını göstermesi açısından 
üzücüdür. Devamında kalıtımcılara çalıştığı 
işletme ve iş yaşamı hakkındaki görüşleri 
sorulmuştur. Buradaki amaç mağduriyet 
algısının iş yaşamını değerlendirmede etkili 
olup olmadığının görülmesidir. Saldırgan 
davranışların mağduru olduğunu düşünen 
çalışanların işletme ve iş yaşamına ilişkin 
değerlendirmeleri işin stresli oluşu, işletmede 
rekabetin yoğun oluşu ve yönetimin herkese 
eşit mesafede olmayışı üzerinde yoğunlaşırken, 
mağdur olmayanların örgütsel değişimlerin 
sıkça yaşandığı, çalışma saatlerinin uzunluğu 
gibi konuları vurguladıkları görülmüştür. 

Mağduriyet algısı işin stresli olarak 
algılanmasının nedenlerinden biri olarak 
görülmektedir. Ayrıca yönetimin herkese eşit 
mesafede olmadığı görüşü, işletmede çalışanlar 
arası ayrımcılık yapıldığının ve kimi çalışanların 
kayırılarak, korunduğunun düşünüldüğünü 
açıklamaktadır.  

Üst yöneticilerin cinsiyetleri ile mağduriyet 
algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi için de 
öncelikle  

frekans analizleri kullanılmıştır. Buna göre 88 
katılımcının yöneticisi kadın iken, 99 katılımcı 
erkek yönetici ile çalışmaktadır. Ancak yönetici 
cinsiyeti ile mağduriyet algısı arasında bir 
ilişkiye rastlanmamıştır (bkz: H9).  

2.3 Veri Toplama Araçları 

Veriler, geliştirilen anket formu kullanılarak 
toplanmıştır. Anket formu; demografik verilere 
ilişkin sorular dışında üç ana bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların 
algılanan örgütsel mağduriyet düzeylerini 
ölçmeye ilişkin 15 ifadeden oluşan mağduriyet 
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ölçeğine yer verilmiştir. Ölçek; BARON ’un 
(1993), FELDMAN ve JOHNSOn’un (1996) ve 
BARON ve NEUMAN’ın (1998) yıllarındaki 
çalışmalarında saldırgan davranışlarla ilgili 
sınıflandırmalarına uygun olarak 
geliştirilmiştir. Ölçek, beşli likert tipi bir ölçek 
olarak tasarlanmış ve katılımcılardan “çalışma 
arkadaşlarıma benim hakkımda olumsuz şeyler 
söylenir” gibi 15 ifadeyi, 1-Hiçbir zaman ve 5-
Her zaman olacak şekilde değerlendirmeleri 
istenmiştir. Ölçeğin genel güvenilirlik katsayısı 
0,93 olarak hesaplanmıştır.      

İkinci bölümde; Heartland’ın affetme ölçeği 
kullanılmıştır (THOMPSON ve diğ., 2005). 
Affetme eğilimi ölçeği kendi içinde üç alt 
boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; (a) kendini 
affetme, (b) başkalarını affetme ve (c) hiç 
kimsenin sorumluluğu olmayan bazı durumları 
affetme olarak adlandırılmaktadır. Her alt boyut 
6 ifadeden oluşmakta ve affetme ölçeği 
toplamda “zamanla yaptığım hataları 
kabullenirim” veya “bir kişi beni hayal 

kırıklığına uğrattığında bu olayı unuturum” gibi 
18 ifadeden oluşmaktadır. Ölçek, beşli likert tipi 
bir ölçek olarak tasarlanmış ve katılımcılardan 
ifadeleri 1-Hiçbir zaman ve 5-Her zaman olacak 
şekilde değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçeğin 
genel güvenilirlik katsayısı 0,71 olarak 
hesaplanmıştır. Affetme eğilimi ölçeğinin alt 
boyutlarına ait güvenilirlik katsayılar ise; 
kendini affetme boyutu için 0,74, başkalarını 
affetme boyutu için 0,72 ve hiç kimsenin 
sorumluluğunda olmayan durumları affetme 
boyutu için 0,70 olarak hesaplanmıştır.      

Anket formunun üçüncü bölümünde ise Wade 
(1989) tarafından geliştirilen intikam ölçeğine 
yer verilmiştir. Ölçek; “bana yapılan 
kötülüklerin karşılığını ödetirim” şeklinde 5 
ifadeden oluşmaktadır. Ölçek, beşli likert tipi bir 
ölçek olarak tasarlanmış ve katılımcılardan 
ifadeleri 1-Hiçbir zaman ve 5-Her zaman olacak 
şekilde değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçeğin 
genel güvenilirlik katsayısı 0,83 olarak 
hesaplanmıştır. 

. 
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Tablo 2: Değişkenler Arasındaki İlişkilere Yönelik Korelasyon Değerleri 

 

 Mağduriyet 
Algısı 

Affetme 

Eğilimi 

İntikam  

Niyeti 

Kendini 
Affetme 

Başkalarını 
Affetme 

Durumu 
Affetme 

Mağduriyet 
Algısı 

1      

Affetme 

Eğilimi 

-,307* 1     

İntikam  

Niyeti 

,462* -,362* 1    

Kendini 
Affetme 

-,214 ,797** -,112* 1   

Başkalarını 
Affetme 

-,431* ,624** -,125* ,206* 1  

Durumu 
Affetme 

-,392* ,816** -,110* ,471* ,347* 1 

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

2.4 Bulgular 

2.4.1 Araştırma Değişkenleri Arasındaki 
İlişkiler 

Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki 
ilişkiler Tablo 2’de yer almaktadır Tablo 2 
incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır. 
Çalışanların affetme eğilimleri ile intikam 
niyetleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır (-,362). Diğer bir deyişle, 
çalışanın affetme eğilimi arttıkça, intikam alma 
niyeti azalmaktadır. Bu sonuçtan hareketle, 

çalışanların intikam niyetlerinde azalma 
sağlanması hedeflendiğinde, affetme eğilimim 
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır.  

İkinci olarak; mağduriyet algısındaki artışın 
affetme eğilimini ciddi biçimde azalttığı 
sonuçlar arasında yer almaktadır. İki değişken 
arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (-,307). Mağduriyet algısının 
affetme eğilimi üzerindeki etkisi regresyon 
analizi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo 3’te 
gösterilmiştir. Regresyon analizi sonuçları 
ışığında H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 3: Algılanan Mağduriyetin Affetme Eğilimi Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

R R2 Düzeltilmiş R2 F Anlamlılık 
Düzeyi 

0,157 0,023 0,020 2,156 0,003 

 Standardize Edilmiş Beta t  

Algılanan 
Mağduriyet 

-0,157 -2,628 0,003 

Bağımlı Değişken: Affetme Eğilimi Bağımsız Değişken: Algılanan Mağduriyet 
Beta: 0,15 Anlamlılık: 0,003 

Bununla birlikte mağduriyet algısındaki artışın 
intikam niyetinde pozitif yönlü bir etkiye sahip 
olduğu da görülebilmektedir (,462). Mağduriyet 
algısının intikam niyeti üzerindeki etkisi 
regresyon analizi ile test edilmiş ve sonuçlar 
Tablo 4’te gösterilmiştir. Regresyon analizi 
sonuçları incelendiğinde H2 hipotezi kabul 
edilmiştir. Buna göre çalışanların affetme 
eğilimindeki azalış, intikam niyetindeki artıştan 

daha düşüktür. Bu durum çalışanların intikam 
alma yolunu affetmekten daha kolay 
seçebileceklerini de göstermektedir. Affetme 
eğilimi alt boyutları itibariyle incelendiğinde 
mağduriyet algısındaki artışın çalışanın kendini, 
başkalarını ve durumu affetmesini olumsuz 
yönde etkilediği de görülmektedir (-,214/-,431/-
,392). 
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Tablo 4: Algılanan Mağduriyetin İntikam Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

R R2 Düzeltilmiş R2 F Anlamlılık 
Düzeyi 

0,296 0,080 0,079 24,632 0,000 

 Standardize Edilmiş Beta t  

Algılanan 
Mağduriyet 

0,296 4,862 0,000 

Bağımlı Değişken: İntikam Niyeti Bağımsız Değişken: Algılanan Mağduriyet 
Beta: 0,30 Anlamlılık: 0,000 

Diğer yandan genel affetme eğilimi ile kendini, 
başkalarını ve durumu affetme eğilimi arasında 
yüksek düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler 
bulunduğu anlaşılmaktadır (,797/,624/,816). 
Ayrıca kişinin kendini, başkalarını ve durumu 
affetmesi ile intikam alma niyeti arasında 
negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmaktadır (-
,112/-,125/-,110). H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

2.4.2 Bireylerin Demografik Özellikleri 
İtibariyle Algılanan Mağduriyet Düzeyi ve 
İntikam Niyeti Farklılıkları 

Araştırma kapsamında bireylerin demografik 
özellikleri ile algılanan mağduriyet düzeyleri ve 
intikam niyetlerine ilişkin farklılıklar 
oluşturulan hipotezlerle test edilmiş ve 
sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. İlk hipotez 
mağduriyet algısı ve cinsiyet ilişkisini ele 
almaktadır.  

H4: Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Yapılan t-testi sonucunda (Tablo 5) kadın 
çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyleri 
ile erkek çalışanların algıladıkları mağduriyet 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (Sig.<0,05). H4 hipotezi kabul 
edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde kadın 
çalışanların erkeklere oranla daha fazla mağdur 
hissettikleri görülmüştür. Literatürdeki genel 
yargı (LEYMANN, 1996; SALIN, 2001; PRYOR, 
GIEDD ve diğ., 1995) kadın çalışanların örgüt 
yaşamında saldırgan davranışlara (özellikle 
yıldırma davranışlarına) erkeklere oranla %10 
ile %20 daha fazla maruz kaldıkları yönündedir. 
Çünkü kadın çalışanlar fiziksel özellikleri 
nedeniyle erkeklere oranda daha güçsüz 
görünmekte ve daha kolay sindirilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo 5: Cinsiyete Göre Algılanan Mağduriyet 
Farklılıkları 

 Kadın Erkek t Anlamlılık 
Düzeyi 

Algılanan 
Mağduriyet 

3,68 2,82 2,993 0,05 

H5: Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
yaşa göre farklılık göstermektedir. 

Yapılan tek yönlü Anova testi sonuçlarına göre 
H2 hipotezi reddedilmiştir (Sig.>0,05). Bu değer 
gruplar anlamlı bir farklılık olmadığını 
göstermektedir. Diğer bir deyişle; çalışanların 
mağduriyet algı düzeyleri yaşa göre 
değişmemektedir.  

H6: Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. 

Yapılan tek tönlü Anova testi sonuçlarına göre 
H3 hipotezi reddedilmiştir (Sig.>0,05). 
Çalışanların mağduriyet algı düzeyleri aldıkları 
eğitime göre değişmemektedir.  

H7: Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
çalışılan departmana göre farklılık 
göstermektedir. 

Yapılan tek yönlü Anova testi sonuçlarına göre 
H4 hipotezi reddedilmiştir (Sig.>0,05). 
Çalışanların mağduriyet algı düzeyleri 
çalıştıkları departmana göre değişmemektedir.  

H8: Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
sektörde çalışma süresine göre farklılık 
göstermektedir. 
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Yapılan tek yönlü Anova testi sonuçlarına göre 
H8 hipotezi kabul edilmiştir (Sig.<0,05). 
Çalışanların mağduriyet algıları sektörde 
çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun 
belirlenmesi için Post Hoc testleri 
kullanılmıştır. Bu çalışmada Post Hoc 
testlerinde Tukey testi kullanım için seçilmiştir. 
Buna göre; 1-5 yıl arası çalışma deneyimine 
sahip olan çalışanlar, çalışma süreleri 11 ila 15 
yıl arasında olan çalışanlara oranla daha fazla 
mağdur olduklarını hissetmektedir. Gruplar 
arasındaki ortalama fark 1,54’tür ve anlamlılık 
düzeyi 0,05’in altındadır. Sonuçlar Tablo 6’da 
özetlenmektedir. Bu durum; sektörde daha az 
deneyime sahip çalışanların saldırgan 
davranışlara daha fazla maruz kaldıklarını ve iş 
deneyiminin artmasıyla bu algının düştüğünü 
açıklamaktadır. Ayrıca, daha deneyimli 
olanların yeni çalışanlara karşı daha saldırgan 
davranışlar içine girdikleri de bu sonuçtan 
çıkarılabilecek yorumlardan biridir.  

Tablo 6: Çalışma Süresine Göre Algılanan 
Mağduriyet Farklılıkları 

Çalışm
a 
Süresi  

Çalışm
a 
Süresi 

Ortalama 
Farkı 

Standar
t Sapma 

Anlamlılı
k Düzeyi 

 

 

1-5 yıl 

1 
yıldan 
az 

-,45006 ,25613 0,38 

 

6-10 
yıl 

-,16651 ,13411 0,73 

 

11-15 
yıl 

1,54041
* 

,16400 0,05 

 

16 yıl 
ve üstü 

-,14776 ,17139 0,25 

 

H9: Çalışanların algıladıkları mağduriyet düzeyi 
yöneticilerinin cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir.  

Yapılan t-testi sonucunda H9 hipotezi 
reddedilmiştir (Sig.>0,05). Çalışanların 
mağduriyet algı düzeyleri yöneticilerinin 
cinsiyetlerine göre değişmemektedir. 

H10: Çalışanların intikam alma niyetleri, kişilik 
özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 

Yapılan tek yönlü Anova testi sonuçlarına göre 
H10 hipotezi kabul edilmiştir (Sig.<0,05). Buna 
göre çalışanların intikam alma niyetleri ile 
kişilik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. Yapılan Post Hoc testi sonucunda 
kendini “haksızlığa boyun eğmeyen” olarak 
değerlendiren çalışanların intikam alma 

niyetleri, kendini “sessiz ve çekingen” olarak 
değerlendiren çalışanlara oranla daha fazladır. 
Gruplar arasındaki ortalama fark 2,48’dir ve 
anlamlılık düzeyi 0,05’in altındadır. Test 
sonuçları Tablo 7’de özetlenmektedir. 

Tablo 7: Kişilik Özelliklerine Göre İntikam Niyeti 
Farklılıkları 

Kişilik 
Özelliği  

Kişilik 
Özelliği 

Ort. Farkı Stn. 
Sapma 

Anlam 
Düzeyi 

 

 

Haksızlığa 
boyun 
eğmeyen 

Sessiz ve 
çekingen 

-2,48000* ,18277 0,05 

 

İşinde 
gıpta 
edilen 

-,13972 ,21826 0,62 

 

Yaratıcı 
ve 
başarılı 

,51583 ,19670 0,31 

    

H11: Çalışanların intikam alma niyetleri 
cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Yapılan t-testi sonucunda (Tablo 8) kadın 
çalışanların intikam alma niyetleri ile erkek 
çalışanların intikam alma niyetleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Sig.<0,05). 
H11 hipotezi kabul edilmiştir. Ortalamalar 
incelendiğinde erkek çalışanların kadınlara 
oranla daha fazla intikam niyetinde oldukları 
görülmüştür. 

Tablo 8: Cinsiyete Göre İntikam Niyeti 
Farklılıkları 

 Kadın Erkek t Anlamlılık 
Düzeyi 

İntikam  

Niyeti 

2,20 3,53 2,325 0,05 

H12: Çalışanların intikam alma niyetleri, ne 
kadar süre saldırgan davranışlara maruz 
kaldıklarına göre farklılık göstermektedir. 

Yapılan tek yönlü Anova testi sonuçlarına göre 
H12 hipotezi kabul edilmiştir (Sig.<0,05). Diğer 
bir deyişle; çalışanın ne kadar süre saldırgan 
davranışa maruz kaldığı, intikam almak isteyip 
istemediğini de belirlemektedir. Yapılan Post 
Hoc testi sonucunda 6 aydan daha fazla süre ile 
saldırgan davranışlara maruz kalanların 
intikam alma niyetlerinin, 6 aydan az bir süre 
bu davranışlara maruz kalan çalışanlara oranla 
daha fazla olduğu görülmektedir. Gruplar 
arasındaki ortalama fark 1,27’dir ve anlamlılık 
düzeyi 0,05’in altındadır. Saldırgan davranışın 
süresi arttıkça, çalışanların intikam alma 
niyetlerinde de artış gözlenmektedir. Sonuçlar 
Tablo 9’da yer almaktadır.
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Tablo 9: Kişilik Özelliklerine Göre İntikam Niyeti Farklılıkları 

Saldırgan 
Davranışın 
Süresi  

Saldırgan 
Davranışın 
Süresi  

Ortalama 
Farkı 

Standart 
Sapma 

Anlamlılık 
Düzeyi 

 

 

6 aydan 
fazla 

6 aydan az -1,27042* ,33385 0,05 

 

6 ay -,13931 ,31398 0,81 

   

                               H13: Çalışanların intikam alma niyetleri yaşa göre farklılık göstermektedir 

. 

Yapılan tek yönlü Anova testi sonuçlarına göre 
(Tablo 10) H13 hipotezi kabul edilmiştir 
(Sig.<0,05). Buna göre çalışanların intikam alma 
niyetleri ile yaş arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. Yapılan Post Hoc testi sonucunda 32-37 
yaş arasında olan çalışanların intikam alma 
niyetleri, yaşı 46 ve üstü olan çalışanlara oranla 
daha fazladır. Gruplar arasındaki ortalama fark 
1,87’dir ve anlamlılık düzeyi 0,05’in altındadır. 

 

 

 

 

 

Tablo 10: Yaşa Göre İntikam Niyeti Farklılıkları 

Yaş  Yaş Ortalama 
Farkı 

Standart 
Sapma 

Anlamlılık 
Düzeyi 

 

 

 

32-
37  

20-
25 

,37970 ,30522 0,68 

 

26-
31 

,36684 ,20260 0,54 

 

38-
45 

,46321 ,16223 0,32 

 

46 ve 
üstü 

1,87570* ,21100 0,05 
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SONUÇ  

21. yüzyılda diğer işletmeler gibi turizm 
işletmeleri de daha yoğun ve küresel bir 
rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmeye 
çalışmaktadır. Turizm işletmelerinin bu 
ortamda hayatta kalabilmeleri pazardan daha 
fazla pay alabilmelerine, verimli çalışmalarına, 
ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmelerine 
bağlıdır. Bunlarla birlikte iş yaşamı ve 
işgücünün niteliği de geliştirilmelidir. Tüm bu 
koşulların sağlanması turizm çalışanlarının 
bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri ile 
mümkün olacaktır. Çünkü çalışanlar, 
günümüzde bir işletmeye rekabet üstünlüğü 
kazandıran unsurlar arasındadır. Ancak 
işletmede çalışanların varlığı, onların uyum 
içinde çalışacaklarını garanti  

etmemektedir. Bu nedenle çalışanlar arasındaki 
uyumun sağlanması, kişisel çatışmaların ve 
gerginliklerin önlenmesi yönetimin öncelikli 
görevleri arasındadır.  

Yapılan araştırmalar herhangi bir saldırgan 
davranışa ya da haksız suçlamaya maruz kalan 
çalışanın durumu kendince değerlendirdiğini ve 
buna bağlı bir davranış sergilediğini 
göstermektedir (TRIPP, BIES ve diğ., 2002). 
Ancak kişiler saldırgan davranışlara karşılık 
verdiği tepkiler bazı koşullara bağlı olarak 
şekillenmektedir. Bu koşullardan en önemlileri 
arasında saldırgan ve mağdur arasındaki 
yakınlık, mağdurun örgütsel destek algısı, 
davranış sonrası cezalandırılıp 
cezalandırılmayacağına dair görüşü, davranışın 
örgütte kabul edilebilirliği, örgütsel kurallar, 
mağdurun intikam alma imkanının olup 
olmadığı ve işletmedeki pozisyonu yer 
almaktadır (BIES, ve diğ., 2007). Diğer bir 
deyişle kişiler yukarıda yer verilen koşullara 
göre sergileyecekleri davranışlarını 
şekillendirmektedir.  

Bu çalışmanın araştırma kısmı turizm 
sektörünün önemli bir unsuru olan konaklama 
işletmelerinde yürütülmüştür. Bu işletmelerin 
seçilme nedeni, yüz yüze iletişimin ağırlıkta 
olması, müşteri-çalışan ilişkisinin çalışanın ruh 
halinden kolayca etkilenmesi ve çalışanların işi 
gerektiği gibi yapabilmek için belli bir uyum 
içinde çalışmalarının önemli bir gereklilik 
olmasıdır. Elde edilen sonuçlar şöyle 
özetlenebilmektedir.  

Mağduriyet algısındaki artış intikam niyetinde 
pozitif yönlü bir etkiye sahipken, affetme 
eğilimi üzerinde negatif yönlü bir etkiye 
sahiptir. Diğer bir deyişle, çalışanların saldırgan 
davranışların mağduru olduklarını hissetmeleri 

intikam alma olasılıklarını arttırmaktadır. Diğer 
yandan;  konaklama işletmelerindeki kadın 
çalışanlar, erkek çalışanlara oranla daha fazla 
saldırgan davranışa maruz kalmaktadırlar. Bu 
sonuç kadın çalışanların iş yaşamında halen 
daha fazla sindirilmeye ve korkutulmaya 
çalışılan ve daha fazla haksızlığa uğrayan grup 
olduğunu göstermektedir. Diğer yandan; 
sektörde daha az deneyime sahip çalışanların 
da kadınlar gibi daha fazla saldırgan 
davranışlara uğradıkları görülmüştür. 
Deneyimli çalışanların daha deneyimsiz 
çalışanlara karşı saldırgan tutumlar içine 
girmesinin işletmenin gelişimi açısından faydalı 
olacağı görüşü yönetimlerce çalışanlara 
aktarılmalıdır. Çalışmanın bir diğer kabul gören 
sonucu, çalışanların intikam alma niyetleri ile 
kişilik özellikleri arasındaki ilişkide 
görülebilmektedir. Kendini sessiz ve çekingen 
olarak tanımlayan çalışanlar intikam almak 
istememektedir. Benzer bir sonuç intikam alma 
niyeti ve cinsiyet ilişkisinde de görülmektedir. 
Erkek çalışanların intikam alma niyetleri kadın 
çalışanlardan daha fazladır.  

Diğer yandan; 6 aydan daha fazla süre ile 
saldırgan davranışlara maruz kalan çalışanların 
intikam alma niyetlerinin arttığı da 
görülmektedir. Diğer bir deyişle, kısa süreli ya 
da birkaç defalık haksızlıklar çalışanları 
intikama sevk etmemekte, ancak uzun süreli 
mağduriyet çalışanı intikam almaya itmektedir. 
Kabul edilen hipotezlerin sonuncusu ise yaş ve 
intikam alma niyeti ilişkisine yöneliktir. Buna 
göre; 32-37 yaş arasındaki çalışanlar 
işletmelerde en fazla intikam niyeti eğilimine 
sahip olanlardır.  

Çalışmada bazı hipotezler ise reddedilmiştir. 
Algılanan mağduriyet düzeyi yaşa, eğitim 
düzeyine,  çalışılan departmana ve bir üst 
yöneticinin cinsiyetine göre farklılık 
göstermemektedir.  

Konaklama işletmelerinde algılanan 
mağduriyet, affetme eğilimi ve intikam niyetini 
ölçmeye yönelik yürütülen çalışma bazı 
sınırlılıklar nedeniyle daha geniş bir kitle 
üzerinde yapılamamıştır. Bunda konunun 
özellikle yöneticiler tarafından araştırılması 
uygun bulunmayan konular arasında 
değerlendirilmesi, konaklama işletmelerindeki 
yoğunluğun sebep olarak gösterilmesi ve kimi 
işletmelerin politikaları gereği araştırmada yer 
almamaları etkilidir. Oysa temelinde “insan” 
istekleri ve gereksinimlerine dayanan turizm 
sektöründe, tüketiciler kadar çalışanların da 
davranışları araştırılmalıdır. Bu ve benzeri 
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örgütsel davranış araştırmaları konaklama 
işletmelerinde hak ettiği önemi 
görememektedir. Ancak her konaklama 
işletmesinde insan kaynakları bölümü 
bulunmakta ve çalışanlara yönelik kişisel ve 
mesleki eğitimler düzenlendiği söylenmektedir. 
Yoğun çalışma koşullarına sahip konaklama 
işletmelerinde müşterinin memnun edilmesi, 
sunulan ürünlerin yanında sunulan hizmete 
göre de belirlenmektedir. Hizmeti sunanların 
öncelikle “insan” olduğu gerçeği ve insanın 
sahip olduğu olumsuz duygu ve düşüncelerin 
hizmete yansıyabildiği unutulmamalıdır. Ayrıca 

konaklama işletmeleri başta olmak üzere tüm 
turizm işletmelerinde kişilerarası ilişkilerin 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da 
yapılmalıdır. Farklı kültürlerin bir araya geldiği 
ve dünya barışına katkıda bulunan bir sektör 
olarak turizm, çalışanları ile şekillenecek ve 
gelişimini ancak böyle sürdürebilecektir.   

Son olarak sonraki çalışmaların mağduriyet 
algısının farklı örgütsel davranış konuları 
üzerindeki etkilerini / sonuçlarını ve turizm 
işletmelerinde bu sonuçların 
değerlendirilmesini konu alması önerilebilir. 
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GİRİŞ 

Ortak aklı ön plana çıkaran yeni çalışma hayatında, 
kurumların sahip oldukları sosyal sermaye çok 
önemlidir. Sosyal sermaye, karşılıklı anlayış, ortak 
değerler ve davranışlardan oluşmaktadır. Sosyal 
sermayenin baskın bir öğesi olan güven, ilişkileri bir 
arada tutan yapıştırıcı gibidir. İşletme çıktılarının 
artırılmasında örgüt üyelerinin algıları önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu nedenle çalışanların iş 
ortamlarını, kararların adil olarak verildiği ve 
uygulandığı bir yer olarak algılamasının önemi 
büyüktür (Shalley, 2004: 215). Bu kapsamda 
çalışanlar açısından daha yüksek bir etik iklim 
algılaması oluşturulmasına yönelik yöneticilerin 
adil, dürüst, güvenilir olma gibi etik boyutları öne 
çıkaran kişisel özellikleri ile etik ilke ve davranışlar 
sergilemesi (Brown and Treviño, 2006: 596) örgüt 
ortamında güven ortamının tahsisinde ve 
yaratıcılığın gerçekleşmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Çünkü bu tür bir rol hem 
işgören/çalışanlar hem de örgüt açısından uzun 
dönemli sürdürülebilir bir büyüm sağlanmasında 
önemli bir girdi sağlayacaktır. Bu kapsamda birer 
rol model olarak örgütlerde yönetici pozisyonunda 
olan kişilerin tutum ve davranışları büyük önem 
kazanmaktadır. 

Bir örgütte etik davranışların sergilenmesi 
kapsamında önemli diğer bir husus ise örgüt 
kültürüdür. Çalışanların ortak sosyal olgulara sahip 
olması ve bu yönde karar vermeleri için, örgütün 
etik bir bakış açısına ihtiyacı vardır. Bu nedenle 
liderler, bulunduğu örgütte yerleştireceği güven ve 
adalet duygularıyla etik bir iklim yaratmak suretiyle 
yaratıcılık ve sürdürülebilir üstünlük yönünden 
organizasyona önemli avantajlar sağlayacaktır. Etik 
ve ahlaki açıdan doğru kararları verebilmek 
bireysel, örgütsel hatta evrensel bir sorumluluktur. 
Günümüz ortamında çok çeşitli girdilere maruz 
kalan ve büyük bir ilişkiler ağını vurgulayan sosyal 
ortamının karmaşıklığı ve insan ilişkilerindeki 
açmazlar, yönetici pozisyonunda olan kişilere yeni 
ve zor görevler yüklemektedir. Bu rol, yönetilmesi 
çok zor olan insan unsurunu ele alırken liderlerin, 
etik değerler ve inançlar sistemine sahip olmasını 
ve örgütteki çaba ve eylemlerini bu sistemin 
süzgecinden geçirmesini gerektirmektedir. 

Örgütler, belirli amaçlar peşinde koşan yüksek 
düzeyde rasyonel yapılardır ve burada kararlar 
faydayı maksimize etme ilkesine dayalı olarak 
alınmaktadır. Bunun da ötesinde, kararları alan 
bireylerin, açık ve genel bir amaç ile gerekli 
öngörüye sahip oldukları da düşünülürse, örgütün 
bugünü ve geleceği açısından doğru tercihleri ve 

sonuçları ortaya koyabilecekleri varsayılmaktadır 
(Robbins, 1990: 78). Ancak gerçek hayatta ve 
acımasız rekabet ortamında düzen, her zaman bu 
şekilde işlememekte ve örgütlerde rasyonel 
olmayan davranışlar da sergilenebilmektedir.  

Günümüzde yaşanan hızlı değişimlerle birlikte, 
bireylerin ilerlemek için kaçınılmaz bir gerçeklik 
olarak gördükleri ve işyerlerinde de her düzeyde 
yayılan örgütsel politik davranışların işletmelere 
etkisi artık daha çok gün yüzüne çıkmaya 
başlamıştır. Günümüzde her örgütte yaygın bir 
şekilde uygulama alanı bulan politik davranışlar, 
insanlar tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 
sergilenebilmektedir. Bu anlamda politik 
davranışlar örgütsel yaşamın bir parçası olduğu ve 
örgütün her üyesinin çeşitli düzeylerde bu tür 
faaliyetlerle uğraştığı düşünüldüğünde, örgütlerde 
rastlanan politik taktiklerin (ılımlı politik taktikler, 
zorlayıcı politik taktikler vs.) yönetim sürecinde 
modele dahil edilmesi gerekmektedir. Yoksa, bu 
davranışlar çalışanlar tarafından örgüt amaçlarına 
zarar verecek biçimde kullanılabilmekte ve olumsuz 
sonuçlar yaratabilmektedir. Bu noktada etik liderlik 
ve iklim kavramları önem kazanmaktadır. 

Etik liderlik kavramı son zamanlarda yaşanan etik 
skandallar nedeniyle, akademisyenler, uygulayıcılar, 
yasa yapıcılar ve hükümetler tarafından daha çok 
ilgi odağı olmaya başlamıştır. Literatürde etik 
liderlik davranışlarına yönelik birçok çalışma 
yapılmasına rağmen, etik liderlik davranışlarının 
etik iklim algısına etkisinde örgütsel politik 
algılamaların aracı değişken rolüne yönelik 
yeterince araştırma yapılmadığı gözlenmiştir. 
Özellikle de Türkçe literatürde etik liderlik 
konusuna sınırlı sayıda araştırmada 
rastlanmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı 
literatürde sınırlı sayıda araştırmalara konu olan 
etik, etik liderlik davranışları, etik iklim ve örgütsel 
politik algılamalarını teorik olarak incelenmek ve 
örgütlerde etik liderlik davranışlarının algılanan 
etik iklim üzerindeki etkilerini araştırıp, örgütsel 
politik algılamaların bu süreçte aracı rolünü 
belirlemektir. Bu kapsamda çalışmanın amacına 
yönelik teori ve hipotezlerin oluşturulması 
aşamasında öncelikle literatür incelenmiş ve ilgili 
literatür kapsamında da çalışmanın hipotezleri 
oluşturulmuştur. Metodoloji bölümünde, hipotezleri 
test etmek için kullanılan örneklem ve yöntem 
verilerek elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Son 
bölümde ise çalışmanın sonuçlarının özeti, 
çalışmanın kısıtları, üstünlükleri ve zayıflıkları 
verilerek, gelecek çalışmalar için çeşitli önerilerde 
bulunulmuştur. 
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1.  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE HİPOTEZLERİN 
OLUŞTURULMASI 

Etik, daha çok evrensel bir boyut içermekte ve 
doğruluk, dürüstlük temelleri üzerine kurulu (Nyaw 
ve Ng, 1994) ahlakın felsefe boyutunu temel alan bir 
kavram olup (Moore, 2005), bilinçli olarak yapılan 
insan eylemlerinin doğru ya da yanlışlığını 
araştırmakta (Ülgen ve Mirze, 2004: 86) ve bu 
yönde iyi ile kötü arasında temel bir çerçeve 
sunmaktadır (Brown ve Treviño, 2006). Aynı 
zamanda etik bir ahlak öğretisi olup; ahlaki yaşamı 
ve yasaları, biçimleri ve ilkelerini araştırmaktadır. 
Etiğin kaynakları, belli ölçülerde doğrudan insanın 
kendi deneyimleriyken, belli ölçülerde de mantık, 
metafizik, siyaset felsefesi gibi felsefenin öteki 
disiplinlerince sağlanan ilkeler ya da doğrulardır. 
Bu açıdan bakıldığında etiğin çıkış noktasında, 
bütün insanları kapsayan, bütün zamanlar için ortak 
olan genel geçer bir ahlaksal düzenin bulunduğu, bu 
düzenin bir takım ilkeler ve kavramlar üstüne 
kurulu olduğu düşüncesi yatmaktadır (Barutçugil, 
2004: 61).  

1.1.  Etik Liderlik 

Çağımızda, insanları etkilemek için bürokratik ve 
yasal otoriteden çok, değer, inanç, duygu ve güven 
temelli yeni bir liderlik biçimine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu liderlik biçiminin temel güç ve 
etki kaynağı moral (ahlaki) ve etik otoriteye 
dayanmaktadır.  Bir liderde olması gereken ve 
çevresindekilere karşı yansıtması gereken en 
önemli özelliği etik değerleri ve dürüstlüğüdür. 
Dürüstlük etik liderliğin önemli bir bileşenidir. 
Dürüstlüğün üç temel yapıtaşı vardır. Bunlar; öz-
bilgisi, samimiyet ve olgunluktur (Bennis, 1995: 36). 
Lider, öz-bilgisi ile kendini iyi tanımalıdır. Kendini 
tanımadıkça, kuvvet ve zaaflarının farkına 
varmadıkça, neyi niçin istediğini bilmedikçe 
kendine karşı dürüst olması çok zordur. Samimiyet, 
liderin düşünce ve eylemlerinde tutarlı olması, 
ilkelerine bağlılığı ve içtenliğidir. Olgunluk ise, 
liderin başkalarıyla çalışması, onlardan bir şeyler 
öğrenmesi ve dosdoğru olması anlamını 
taşımaktadır (Brown ve Treviño, 2006: 598). 

Yeni liderlik kuramları kapsamında son yıllarda 
önemi daha da artan ve işletme yöneticilerinin 
kurumları için en değerli girdi unsuru olan insanı 
ele alırken onu nasıl daha etkin bir şekilde üretime 
veya hizmete yönlendireceğini belirleyeceği önemli 
liderlik türlerinden birisi de etik liderliktir. Etik 
liderlik, çalışanlar arasında uygun davranışların 
gelişmesini sağlayan, personel davranışları ile 
insanlar arası ilişkilerde kararların alınmasında 
özellikle çift yönlü iletişimi esas alan bir liderlik 
türü (Piccolo vd., 2010: 259) olup, örgüt 

çalışanlarının davranışlarını yönlendirmek için etik 
standartlar geliştirme, değerlerle etik standartları 
bütünleştirme ve bu etik standartları etkili şekilde 
uygulama etik liderliğin önemli özellikleri 
arasındadır (Connock ve Johns, 1995: 68). Bu tarz 
bir liderlik bilişsel, duyuşsal ve devinsel 
davranışlarda etik ilkelere bağlı kalınmasını, 
yaşamın her alanında bunların ifade edilmesini 
gerektirmektedir (Cuilla, 1998: 107; Treviño vd, 
2006: 951). 

Etik liderlik kapsamında literatür incelendiğinde 
genellikle olaya sosyal öğrenme modeli kapsamında 
bakıldığı ve liderlerin de bu kavram çerçevesinde 
prososyal davranışlar sergilemeleri ve birer rol 
model olmalarından dolayı takipçilerine ahlaki 
değerler kapsamında örnek oldukları, hem onlara 
hem de örgüt kültürüne yönelik önemli roller 
izledikleri vurgulanmaktadır (Avolio, 1999: 97; Bass 
ve Steidlmeier, 1999: 182; Brown ve Treviño, 2006: 
613). Sergiovanni (1992) ile Bolman ve Deal (1995) 
etik liderliği, liderliğin kalbi olarak ifade etmişler ve 
yönetim açısından büyük önem taşıyan bir kavram 
olarak vurgulamışlardır. Harvey (2004), etik 
liderliğin tanımında yol gösterici nitelikte on temel 
özellik sıralamaktadır. Bu özellikler; değerleri ve 
etik bilinci oluşturmak, insanlara sorumluluk 
vermek, başkalarına örnek olmak, değerler 
çerçevesinde karar vermek, politika ve 
uygulamaların uyum içinde olmasına özen 
göstermek, değerler ve etik konusunda eğitim 
vermek, algılara dikkat etmek, istikrarlı ve hızlanan 
bir değişime odaklanmak, etik değerlere sahip 
insanları işe almak ve yükseltmek, inisiyatif almayı 
desteklemek olarak ifade edilmiştir. Brown vd. 
(2005) etik liderliği, kişisel eylemler ve kişiler arası 
ilişkiler aracılığıyla normatif olarak uygun 
davranışın gösterimi ve çift yönlü iletişim olarak 
tanımlamaktadır. Ayrıca bu tür davranışların karar 
verme süreçlerinde desteklemelerle takipçiler 
açısından da pekiştirme sağlayacağı ifade 
edilmektedir. Araştırmalarının sonucunda etik 
liderliğin dürüstlük, güvenirlilik, karşılıklı adalet ve 
danışmanlıkla ilişkili olduğu ifade edilmiştir.  

İlgili literatür araştırmalarında da anlaşılacağı üzere 
içinde yaşanılan toplumla özdeşleşen liderlik 
boyutunda, etik davranışlara yönelik rol model 
davranışları, etik boyutu destekleyen davranışlar ve 
içinde bulunulan ortamın moral ve motivasyon 
düzeyi ile etik liderliğin pozitif şekilde etkilendiğini 
ortaya koymaktadır. 
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1.2. Etik İklim 

Etik iklim, etik sorunlarla nasıl başa çıkılacağı ve 
etik açıdan doğru davranışın ne olduğu konusunda 
örgütün ortak algılamalarıdır. Victor ve Cullen 
(1988) sosyal normlar, organizasyonel davranışlar 
ve kalıplar, işletmeye özel faktörler gibi etkenlerin 
organizasyonun etik iklimini etkilediği ve 
geliştirdigini vurgulamıştır. Etik iklim konusunda 
önemli bir kaynak Reidenbach ve Robin  tarafından 
hazırlanmıştır (Zehir vd, 2003: 148).  Yazarlar, 
örgütlerde rastlanan iklimleri moral olgunluk 
derecelerine göre en alt basamaktan itibaren ahlaka 
aykırılık, yasallık, tepkisellik, yükselen etik ve 
geliştirilmiş etik olmak üzere beş basamakta 
kategorize etmişlerdir. İşletmelerde farklı etik 
iklimlerin oluşmasında kişisel çıkar, şirket karı, 

faaliyet etkinliği, bireysel arkadaşlıklar, ekiplerin 
çıkarları ve ilgileri, sosyal sorumluluk, kişisel ahlak, 
kurallar, standartlar, prosedürler, kanunlar, 
profesyonel kodlar vb. faktörler çok fazla etkili 
olmaktadır (Neubaum vd, 2004: 344). 

Etik iklim alanında ilk kuramsal ve deneysel çalışma 
Victor ve Cullen (1988) tarafından yapılmıştır. 
Victor ve Cullen (1988) tarafından geliştirilmiş olan 
Etik İklim Anketinin (ECQ) dayandığı varsayım, 
örgütlerdeki etik iklimin Kohlberg’in etik 
standartlarına ve ahlaki muhakeme kaynağı olarak 
görülen başvuru grubuna benzer kategorilere göre 
sınıflandırılmasıdır. Teorik olarak etik iklim 
boyutları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Victor ve 
Cullen, 1988: 113).  

Tablo-1: Etik Ġklim Tipolojisi 

 

ANALİZ DÜZEYİ 
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 Bireysel Yerel (Kurumsal) Evrensel 

Egoistlik Bireysel Çıkar Örgüt Çıkarı Yeterlilik (Verimlilik) 

 

İyilikseverlik Arkadaşlık Takım Ruhu Sosyal Sorumluluk 

 

İlkelilik Kişisel Ahlak Örgütün Kuralları ve 

Yöntemleri 

Yasalar ve Mesleki İlkeler 

 

 

Kaynak: Victor ve Cullen (1988), The Organizational Bases of Ethical Work Climate 

Tabloda, etik iklimin iki boyutlu teorik biçimi 
görülmektedir. Birinci boyut, örgütsel karar 
vermede etik ölçütleri gösterirken; ikinci boyut, etik 
kararlarda referans olarak kullanılan analiz 
düzeylerini göstermektedir. Bu iki boyut bir matris 
haline getirildiğinde dokuz teorik etik iklim türü 
ortaya çıkmaktadır.  

Tipolojide yer alan egoist (bencil) etik iklimde; 
ahlaki muhakemede kullanılan temel kriterin, ya 
bireysel ya da şirket ve toplumsal düzeydeki “çıkarı” 
maksimize etmek olduğu varsayılmaktadır. Analizin 
bireysel düzeyindeki ahlaki kararlar bireyin kişisel 
tercihlerinden; yerel düzeyindeki ahlaki kararlar 
organizasyonun çıkarını en iyi şekilde korumaya (en 
yüksek karı sağlama) çalışan tutumlardan; evrensel 
düzeyindeki ahlaki kararlar ise işletmenin sosyal ve 
ekonomik çıkarlarından etkilenmektedir (Özgener, 
2009: 119).  

İyiliksever etik iklimde; ahlaki muhakemede 
kullanılan temel kriterlerin, belirlenen sınırlar 
içerisinde örgütsel üyelerin çıkarını (ortak çıkarı) 
maksimize etmek olduğu varsayılmaktadır. Burada, 

bireysel analiz düzeyindeki kararlar, örgüte üye 
olunup olunmadığına bakılmaksızın dostluklar 
geliştirmeyle alınmakta; yerel analiz düzeyindeki 
ahlaki kararlar mevcut iş ortamındaki kollektif bir 
etki (ekip çalışması) ile şekillenmekte; evrensel 
düzeydeki kararlar ise ahlaki kararlar üzerinde 
sosyal sorumluluk sahibi (tedarikçiler, müşteriler, 
kamu sektörüne karşı) birimler tarafından 
alınmaktadır (Victor ve Cullen, 1988: 115).  

İlkeci (kuralcı) etik iklimde ise ahlaki kararlarda 
kullanılan temel kriterin, davranışı yöneten belirli 
ilkelere bağlılık üzerinde yoğunlaştığı 
varsayılmaktadır. Analizin bireysel düzeyinde, 
alınan bir ahlaki karar ilgili bireye has olmakta; 
yerel düzeydeki ahlaki karar üzerinde işletme 
içerisinde mevcut olan kurallar ve düzenlemeler 
etkili olmakta; evrensel düzeyde ise işletmeye 
ilişkin dış güçler (kanunlar, mesleki normlar) etkili 
olmaktadır (Victor ve Cullen, 1988: 116). 

Yapılan analizler ışığında etik iklimin beş alt boyuta 
sahip olduğu vurgulanmıştır (Victor ve Cullen, 
1988: 116). Analizin bireysel, yerel ve evrensel 

(Araçsallık) 

(Başkalarının İyiliğini İsteme) 

(Bağımsızlık) (Kurallar) (Kanun ve Kodlar) 
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düzlemlerindeki iyilikseverlikle nitelenen etik 
iklimin “Başkalarının İyiliğini İsteme Boyutu”; 
çalışanlara, firmaya ve dünyaya karşı sergilenen 
özenle ilişkilidir. Bu iklim tipinde bireylerin veya 
örgütün bir bütün olarak toplu refahı göz önünde 
bulundurulmaktadır (Cullen vd., 2003: 139). İkinci 
alt boyut olan Kanun ve Kodlar boyutu, ilkelilik etik 
ölçütü ve analizin evrensel düzlemiyle bağlantılı 
olup, tümüyle dünya tarafından belirlenen davranış 
kurallarıyla ilgilidir. Üçüncü boyut olan Kurallar; 
ilkelilik etik ölçütü ve analizin yerel düzlemi üzerine 
odaklanmakta olup, firma tarafından kabul edilen 
davranış kuralları vurgulanmaktadır. Dördüncü alt 
boyut olan Araçsallık boyutu, analizin bireysel ve 
yerel düzlemlerini ve egoistlik ölçütlerini içermekte 
olup, bireylerin kişisel çıkarları ve işletme 
tarafından harekete geçirilen davranışlarını ifade 
etmektedir (Weber ve Seger, 2002: 757). Son alt 
boyut olarak belirtilen Bağımsızlık ise etik 
ölçütlerden ilkelilik boyutu ile analizin bireysel 
düzlemini vurgulamakta olup, kabul edilebilir 
davranış içindeki bireyin kişisel kurallarını ifade 
etmektedir (Neubaum vd, 2004: 338). 

1.3. Aracılık Etkisi: Örgütsel Politik Algılamalar 

Örgütsel politik algılamalar, “politik davranışları 
teşvik eden örgütsel uygulamalar ile politik 
davranışlar gösteren amir ve meslektaşlar 
tarafından temsil edilen çalışma çevresinin sübjektif 
bir biçimde yorumlanması” olarak 
tanımlanmaktadır (Harrell-Cook vd., 1999: 1097). 
Örgütteki bireyler tarafından yürütülen politik 
faaliyetler, işyerindeki avantaj ve dezavantajların 
dağılımı ile ilgilidir. Bu avantaj ve dezavantajlar da 
bireylerin algılamalarına bağlı olarak değişiklik 
gösterebilmektedir. Örgütteki herhangi bir birey 
için yararlı olarak görülen ve bu yüzden olumlu bir 
şekilde değerlendirilen bir durum, bir başkasının 
çıkarlarına ters düşebilmekte ve dolayısıyla onun 
zararına gelişebilmektedir. İşte bu sebeple, aynı 
durum, diğer birey açısından olumsuz bir algılamayı 
da beraberinde getirebilmektedir. 

Politik davranışların örgüt ve bireyler açısından 
yararlı ya da zararlı olup olmadığı konusu, 
davranışın kendi gerçekliğinden ziyade nasıl 
algılandığına bağlı olarak değişiklik 
gösterebilmektedir. Örgütteki politik faaliyetler, 
bazen açık ve objektif bir biçimde ortaya 
çıkmaktadır. Bazı durumlarda da son derece gizli ve 
sembolik bir biçimde oluşabilmektedir. Bu yüzden 
de davranışların algılanması kişiden kişiye, 
durumdan duruma ve zamana göre değişiklikler 
göstermekte; yani sübjektif bir özellik taşımaktadır. 
Bu durumda örgütte tamamen iyi niyetle yapılan bir 
davranış ya da meydana gelen bir olay bile, birey 
tarafından yanlış yorumlandığında ve politik olarak 

algılandığında, artık o birey için gerçeği, ‘görünen 
gerçek’ yerine ‘gördüğü gerçek’ yani kendi 
düşüncelerine ve algılamalarına bağlı olarak ortaya 
çıkan değerlendirmeleri oluşturmaktadır (Parker 
vd., 1995: 903). Sonuçta farklı bireyler için örgütte 
oluşan aynı olaylar ve sergilenen aynı davranışlar, 
bireyler arasında farklı değerlendirmelere yol 
açabilmektedir. 

Örgütsel politik algılamalara ilişkin Ferris vd. 
(1989) tarafından geliştirilen kapsamlı bir model, 
politik algı araştırmaları için büyük bir öneme 
sahiptir. Bu çalışma, örgütte politik algıları 
belirleyen çeşitli faktörler ile politik algıların işe 
ilişkin bazı sonuçlarının ne şekilde etkileneceğini 
ortaya koymaktadır. Çalışmada, sadece politik 
algıları belirleyen faktörlerden değil; aynı zamanda 
bireylerin politik algılamaları doğrultusunda 
şekillenen işe bağlılık, iş kaygısı, iş doyumu ve 
örgütten ayrılma gibi sonuç değişkenleri de ele 
alınmıştır. Bu çalışma temelinde, zaman içerisinde 
benzer ve farklı çalışmaların da önü açılmış ve 
birçok araştırmacı politik algıları belirleyen 
faktörler ile bu algılamaların sonucunda işe ilişkin 
sonuçların ne şekilde etkileneceği konusunda birçok 
çalışma ortaya koymuştur (Cropanzano vd., 1997: 
43). 

Örgütlerde yaşanan politik uygulamalar ve 
davranışların örgüt üyelerinde oluşturacağı çeşitli 
düzeydeki algılamalar, kimi zaman örgüte; kimi 
zaman bireyin görevine ve çalışma çevresine; kimi 
zaman da bireyin kendisinden kaynaklanan bazı 
faktörlere bağlı olarak bireysel ve örgütsel çıktılara 
çoğu zaman negatif yönde bir etkide bulunmaktadır 
(Ferris, 1989: 143). Ayrıca, örgütsel politik 
algılamalar neticesinde de örgüt içi hakim olan etik 
dışı davranış ve uygulamalar hem diğer çalışanlar 
açısından politik davranış eğilimlerini etkilemekte, 
hem de örgütte hakim olan etik iklim algısını 
olumsuz şekilde etkilemektedir (Buhler, 1994: 3; 
Brown vd. 2005: 117). İlave olarak, yoğun rekabet 
ortamında örgüt tarafından sahip olunan kıt 
kaynakların, Makyavelist düşüncelerle bireysel 
çıkarların daha çok ön plana alındığı politik taktik 
ve bu yönde sergilenen davranışlar ile çeşitli 
şekillerde farklı yönlere kanalize edilmesi de örgüt 
üyelerinin algıladıkları etik iklimi negatif şekilde 
etkileyecektir (Akdoğan ve Demirtaş, 2014).  

Örgütsel politik algılamaları konusuna farklı bir 
bakış açısından yaklaşmak, örgüt için kaçınılmaz 
olan bir durumun yönetilmesini kolaylaştıracaktır. 
Bu bakış açısına göre, uygun bir şekilde 
yönetildiğinde, politik düşünce ve faaliyetlerden 
yararlanma yoluna gidildiğinde, örgütsel politikler, 
hem yöneticiler hem de diğer çalışanlar açısından, 
örgütte kullanılan araçlardan sadece bir tanesini 
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oluşturmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalar, örgüt 
üyeleri açısından politiklerin zararlı etkileri yanında 
yararlı etkilerinin (örn. örgüt içinde tanınma ve 
statü kazanma, güç ve pozisyon elde etme, kişisel 
amaçları başarma ve istenilen bir işi yaptırma) de 
olabileceğini göstermektedir (Kumar ve Ghadially, 
1989: 309; Buhler, 1994: 3). 

1.4. Değişkenler Arası İlişkiler ve Hipotezlerin 
Oluşturulması 

Literatür incelendiğinde özellikle sosyal adalet, 
eşitlik vs. kavramlarla birlikte araştırmacıların etik 
konusunun önemini daha çok vurguladığı ve etiği 
çalışmalarının merkezi haline getirmeye 
başladıkları gözlenmiştir. Ayrıca, birer rol model 
olarak liderin örgüt içi uygulamalardaki önemi ve 
etkisinin daha da önemli olduğu günümüz 
organizasyonlarında, bireyler arası oluşacak 
faaliyetler ve birey-kurum ilişkilerinde bireylerin 
seçeceği ve uygulayacağı davranışları oluşturmada 
ve yönlendirmede hem makro düzeyde liderin örgüt 
kültürüne etkisi hem de mikro çerçevede örgüt içi 
hakim iklim boyutlarına etkisi yönünde lider 
davranışları ve uygulamaları daha da önem 
kazanmıştır.  

Kahne vd. (2001)’ye göre güven temeline dayanan 
sosyal sermaye, örgütlerin toplumdaki saygınlığının 
belirleyicisi olmaktadır. Etik lider, etik bir örgüt 
iklimi oluşturarak sosyal sermayeye yatırım 
yapmaktadır. Bu şekilde insanlar arasındaki güven, 
sadakat ve aidiyet duygusu gelişmektedir. Diğer 
taraftan etik lider, kendi sosyal sorumluluğunu 
yerine getirerek izleyenlere rol modeli olmaktadır. 
Neubert vd. (2009) yaptıkları çalışmada etik 
liderliğin etik iklim üzerindeki etkisinde işlemsel 
adaletin aracı değişken olarak rol aldığını 
vurgulamıştır. Wright ve Goodstein (2007) 
çalışmalarında erdem sahibi bir örgüt ikliminin etik 
olarak algılanacağını ve bu süreçte de etik liderlerin 
önemli bir rol üstlendiğini vurgulamışlardır. Schein 
(1985), Schminke vd. (2005), Trevino vd. (1998) 
etik iklimin çok büyük bir bölümünün liderler 
tarafından şekillendirildiğini vurgulamışlar; 
Dickson vd. (2001) ise tüm organizasyon 
seviyesindeki yöneticilerin davranış ve ilişkilerinin 
örgütün etik iklimini şekillendirmede önemli bir rol 
oynadığını belirtmişlerdir. Pelletier ve Bligh 
(2008)’de çalışmalarında etik liderlik 
davranışlarının örgüt iklimi üzerinde etkilerini 
incelemiş ve liderin rol model olarak örgüt 
içerisindeki etik iklim üzerindeki etkisinde önemli 
bir iletişim aracı olduğunu vurgulamışlardır. 

İlave olarak, O’Connor and Morrison (2001) 
çalışmalarında örgütlerdeki politik algılamaların 
etik olmayan davranışların oluşmasında temel rol 

oynadığını vurgulamıştır. Yine diğer bir çalışmada 
da Zahra (1985) örgüt içi etik olmayan 
davranışların ortaya çıkmasında politik 
davranışların etkisini vurgulamıştır. Poon (2006), 
örgüt içi politik davranışları ele almış ve politik 
davranışlar baglamında liderliğin özellikle 
çalışanların güven algıları bakımından önemli 
olduğunu vurgulamıştır. Araştırmasında, 
çalışanların güvenilir, yardımsever ve dürüst 
liderlere inanmaya daha çok istekli olduklarını, 
lidere duyulan güvenin, çalışanlar arası 
yardımlaşmayı ve işle ilgili problemlerin çözümüne 
gönüllü katılımı olumlu şekilde etkilediğini 
belirtmiştir. Post vd. (1999) yaptıkları çalışmada 
her örgütte ya da aynı amaç için bir araya gelmiş 
her grupta, kendi kişisel çıkarlarını grubun ya da 
kurumun çıkarlarının üstünde tutan bireyler 
olduğunu ve bunun önüne geçmek için etik 
davranışların öne çıkartılması suretiyle işletme içi 
görülen politik davranışların azaltılacağı 
vurgulanmıştır. Brown vd. (2005), etik liderlik 
kapsamında ele aldığı işletme içi politik 
uygulamaları önlemeye yönelik, kişisel eylemler ve 
kişiler arası ilişkiler aracılığıyla normatif olarak 
uygun davranışın gösterimi ve çift yönlü iletişim, 
pekiştirme ve karar verme aracılığıyla takipçiler için 
etik davranışların geliştirilmesinin uygun bir yol 
olacağını önermişlerdir. Brown ve Trevino (2006) 
yaptıkları çalışmada etik liderlik davranışlarının 
işletme içi politik davranışları azalttığı ve prososyal 
davranışları geliştirdiği yönünde bulgular tespit 
etmişlerdir. Yapılan diğer bazı çalışmalarda da 
örgütsel politik algılamalarının örgüt kültüründen 
etkilendiği vurgulanmış (Colquitt, 2001: 397) ve 
bunda en önemli faktörün de örgütteki yönetici ve 
denetçi rolündeki kişiler olduğu ifade edilmiştir 
(Bies ve Moag, 1986: 53; Greenberg, 1993: 148; 
Cropanzano vd., 2007: 177).  

Yukarıda değişkenler arası ilişkilere yönelik verilen 
literatür kapsamında çalışma modeli           Şekil-
1’deki gibi oluşturulmuş ve bu kapsamda da 
aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

 Hipotez 1: Etik Liderlik Davranışları ile 
Kanun ve Kodlar Etik İklim Boyutu arasında pozitif 
yönlü bir ilişki vardır. 

 Hipotez 2: Etik Liderlik Davranışları ile 
Başkalarının İyiliğini İsteme Etik İklim Boyutu 
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

 Hipotez 3: Etik Liderlik Davranışları ile 
Bağımsızlık Etik İklim Boyutu arasında pozitif yönlü 
bir ilişki vardır. 

 Hipotez 4: Etik Liderlik Davranışları ile 
Araçsalllık Etik İklim Boyutu arasında negatif yönlü 
bir ilişki vardır. 
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 Hipotez 5: Etik Liderlik Davranışları ile 
Verimlilik/Kar Etik İklim Boyutu arasında pozitif 
yönlü bir ilişki vardır. 

 Hipotez 6: Etik Liderlik Davranışları ile 
Örgütsel Politik Algılamalar arasında negatif yönlü 
bir ilişki vardır. 

 Hipotez 7: Örgütsel Politik Algılamalar, Etik 
Liderlik Davranışları ile Kanun ve Kodlar Etik İklim 
Boyutu arasında aracı role sahiptir. 

 Hipotez 8: Örgütsel Politik Algılamalar, Etik 
Liderlik Davranışları ile Başkalarının İyiliğini İsteme 
Etik İklim Boyutu arasında aracı role sahiptir. 

 Hipotez 9: Örgütsel Politik Algılamalar, Etik 
Liderlik Davranışları ile Bağımsızlık Etik İklim 
Boyutu arasında aracı role sahiptir. 

 Hipotez 10: Örgütsel Politik Algılamalar, 
Etik Liderlik Davranışları ile Araçsallık Etik İklim 
Boyutu arasında aracı role sahiptir. 

 Hipotez 11: Örgütsel Politik Algılamalar, 
Etik Liderlik Davranışları ile Verimlilik/Kâr Etik 
İklim Boyutu arasında aracı role sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1: Çalışmanın Modeli 

 

2. METODOLOJİ 

Çalışma kapsamında öne sürülen hipotezlerin test 
edilmesi amacıyla kullanılan veriler, 
organizasyonlarda tam zamanlı çalışanlardan, yüz-
yüze görüşme ile anket uygulaması yapılarak elde 
edilmiştir. Çalışanlardan; etik liderlik davranışları, 
etik iklim ve örgütsel politik algılamalarını ölçen 
değerlendirme formlarını doldurmaları istenmiştir.  

Çalışmanın veri toplama aşamasında kullanılan 
ölçekler, bugüne kadar geçerlilik ve güvenilirliği 
onaylanmış (Türkçe literatür için örneğin bak. 
Akbaş, 2010; Tütüncü ve Savran, 2007; Yeşiltaş vd., 
2012) ölçeklerden seçilmiş, örneklem grubuna 
cevapların tamamen gizli tutulacağı ve hiçbir 
şekilde açıklanmayacağı yüz-yüze yapılan 
görüşmelerde ifade edilmiştir. Ayrıca, ortak yöntem 
sapmasının minimum seviyelere çekilebilmesi için 
de (Podsakoff ve Organ, 1986: 531) etik liderlik 

davranışları ile ilgili maddeler, etik iklim ve örgütsel 
politik algılamaları ölçeklerinden önce gelecek 
şekilde düzenlenmiştir.  

İlave olarak, regresyon analizi ile ilgili önemli bir 
nokta da artık (residual) değerler arasında oto 
korelâsyon olmaması gerekliliğidir. Oto korelâsyon 
aslında bir problem olup, hiç olmaması ya da çok 
küçük olması arzulanan bir durumdur. Özellikle 
regresyon analizinde bu değerin yüksek çıkması 
analiz sonuçlarının yorumunu zorlaştırmaktadır. Bu 
yüzden hesaplanan oto korelâsyon katsayısının 
önemli olup olmadığı mutlaka test edilmeli ve 
varlığı önemli ise bertaraf edilmelidir (Nakip, 2003: 
164). Bu nedenle her regresyon modelinde hata 
terimlerinin dizi olarak birbirine bağlantılı olup 
olmadığı araştırılmalıdır. Bu hususta en çok Durbin 
Watson testi kullanılmaktadır (Groebner ve 
Shannon, 1993: 103). Bu istatistik değer 0 (sıfır) ile 
4 (dört) arasında değerler alabilmektedir. İki 

Etik Liderlik Davranışları 

Başkalarının İyiliğini İsteme 

Örgütsel Politik Algılamalar 

Kanun ve Kodlar 

Verimlilik ve Kar 

Araçsallık 

Bağımsızlık 

Etik İklim Alt Boyutları 
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terimin birbirinden tamamen bağımsız olduğu 
durumlarda bu değer 2 (iki)’ye yaklaşmaktadır 
(Nakip, 2003: 166). Bu kapsamda mevcut 
çalışmanın regresyon analizlerinde Durbin-Watson 
istatistikleri de kontrol edilmiş ve herhangi bir oto 
korelâsyon sorunu tespit edilmemiştir. Bu nedenle 
yapılan analizler ve yorumlamalarda herhangi bir 
sorun olmadığı değerlendirilmektedir. 

Hiyerarşik regresyon analizleri esnasında, örgütsel 
politik algılamalarının aracı değişken etkisini 
(mediating) test etmek amacıyla Baron ve Kenny 
(1986)’nin 3 (üç) aşamalı yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yönteme göre; 

 Bağımsız değişken olan Etik Liderlik 
Davranışları öncelikle aracı değişken 
olan Örgütsel Politik Davranış 
Algılamaları ile ilişkili olmalıdır, 

 İkinci adımda bağımsız değişken olan 
Etik Liderlik Davranışları bağımlı 
değişken olan Etik İklim Algısının alt 
boyutları ile tek tek ile ilişkili olmalıdır, 

 Son adımda da aracı değişken olan 
Örgütsel Politik Davranış Algısı, Etik 
Liderlik Davranışlarına yönelik 
değişken de denklem içerisinde iken, 
etik iklim alt boyutları ile tek tek ilişkili 
olmalıdır. 

Bu denklemde üç koşulda sağlanırsa en azından 
kısmi (partial) aracı değişken etkisi vardır denilir. 
Ancak üçüncü aşamada etik liderlik değişkeni 
anlamsız bir beta katsayısına sahip olursa tam aracı 
değişken etkisinden söz edilmektedir (Baron ve 
Kenny, 1986: 1178). 

2.1. Örneklem  

Araştırmanın evrenini havacılık alanında faaliyet 
gösteren ve üst düzey olarak aynı yöneticilere bağlı 
olan ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren üç 
adet işletmenin yöneticileri, kısım şefleri ve endirek 
olarak çalışan büro personeli oluşturmaktadır. Bu 
kuruluşlarda çalışan 2.500 (N) personelden 600 kişi 
tesadüfi olarak seçilmiş ve bu kişilere anket 
uygulanmıştır. Uygulama esnasında eksik veri ve 
yanlış kodlamalar nedeniyle 547 (n) adet anket 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca, 
çalışmada kaynaklarımız ve örneklemin 
büyümesinden kaynaklanan fayda-maliyeti 
düşünerek amaç olarak diğer sosyal araştırmalarda 
oldu 

ğu gibi yüzde 5’lik bir standart hata düzeyi 
amaçlanmıştır. Anketler incelendiğinde analize tabi 
tutulan 547 anket için standart hata düzeyi yüzde 
1,9 tespit edilmiştir (Kish, 1980). 

Örneklem grubunun havacılık alanında bakım 
ağırlıklı bir sektörde olması nedeniyle daha çok 
erkek (%89) yoğunlukta olduğu, eğitim 
durumlarının %56,3 ile teknik lise veya dengi 
seviyede okullardan olduğu, aylık gelir 
durumlarının 1.500-2.500 arası bir yoğunlukta 
(%77,2) olduğu, genel olarak on yıl ve üzeri (%79) 
bir çalışma yılına sahip katılımcıların olduğu 
gözlenmiştir. Eğitim ve çalışma yılı bakımından 
değerlendirdiğimizde havacılık sektöründe arzu 
edilen bir durumun varlığından söz etmek 
mümkündür. İlave olarak, katılımcıların %67,8’lik 
bir kısmının üretim bölümünde çalıştığı 
gözlenmiştir.  

2.2. Ölçekler 

Etik Liderlik Davranışlarının, ölçümü için Brown vd. 
(2005) tarafından geliştirilen Etik Liderlik Ölçeği 
(ELQ) kullanılmıştır. Ölçekte 1= Kesinlikle 
Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum’u ifade 
etmektedir. Bu ölçekte “Yöneticiler, dürüst ve adil 
karar vermeye çalışırlar” gibi örnek bir ifade 
kullanılmıştır. Ölçekteki yüksek puanlı sorular etik 
liderlik davranışlarının yüksek oranda olduğunu 
ifade etmektedir. Ölçeğin güvenilirliğinin testine 
yönelik yapılan analizde Cronbach’s Alfa değeri 0.90 
olarak tespit edilmiştir.  

Örgütsel Politik Algılamaları ölçmeye yönelik 
Hochwarter vd. (2003) tarafından geliştirilen bir 
ölçek kullanılmıştır. Ölçekte 1= Hiçbir Zaman, 2= 
Nadiren, 3=Ara Sıra, 4= Sık Sık, 5= Her Zaman’ı ifade 
etmektedir. Bu ölçekte “İşyerinde bireysel çıkarlara 
hizmet eden davranışlar çok fazladır” gibi örnek bir 
ifade kullanılmıştır.  Bu ölçekteki yüksek puanlı 
sorular örgütsel politika algısının yüksek oranda 
olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğin güvenilirliğinin 
testine yönelik yapılan analizde Cronbach’s Alfa 
değeri 0.91 olarak tespit edilmiştir. 

Etik İklim Algılamalarını ölçmeye yönelik kullanılan 
Etik İklim Ölçeği, Victor ve Cullen (1988) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu çalışma için kullanılan ölçekte 1= 
Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle 
Katılıyorum’u ifade etmektedir.  Örnek olarak 
“Çalışanlar her şeyden önce işyerinin faydasına olan 
şeyleri ön planda tutarlar” gibi bir ifade 
kullanılmıştır. Bu ölçekteki yüksek puanlı sorular 
etik iklim algısının yüksek oranda olduğunu ifade 
etmektedir. Ölçeğin güvenilirliğinin testine yönelik 
yapılan analizde Cronbach’s Alfa değeri 0.84 olarak 
tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarını tespit etmek 
amacıyla yapılan faktör analizi neticesinde, Victor 
ve Cullen (1988) tarafından bulunan sonuçlara 
paralel bir şekilde toplam 5 faktör tespit edilmiştir. 
Bu faktörler; Kanun ve Kodlar; Başkalarının İyiliğini 
İsteme; Bağımsızlık; Araçsallık ve Verimlilik/Kâr 
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olarak nitelendirilmiştir. Faktör analizi sonucu elde 
edilen bulgular Tablo-2’de sunulmuştur.  

Tablo-2’ye göre, ilk faktör toplam varyansın 
%24’ünü, ikinci faktör %11’ini, üçüncü faktör 
%6,1’ini, dördüncü faktör %4.96’sını ve beşinci 
faktör de toplam varsayansın %4.1’ini 
açıklamaktadır. Toplamda faktör yüklerinin 
varyansın %62.3’ünü açıkladığı görülmektedir. 

Cramer’e göre bu oranın sosyal araştırmalarda %50 
üzerinde bile çıkması dahi çok iyi bir sonuç olarak 
değerlendirilmektedir (Bayram, 2009). Ayrıca, 
faktör analizinde KMO oranı  %86 olarak tespit 
edilmiştir. Bulunan bu değer, sosyal araştırmalarda 
arzulanan %60 seviyesinin (Nakip, 2003) 
gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. 
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Tablo-2: Etik İklim Algısına Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler Faktörler 

1 2 3 4 5 

1. Kanun ve Kodlar  

Bu işyerinde çalışanların her şeyden önce yasalara ve mesleki standartlara uyması 

beklenir 

0,798     

Bu işyerinde, çalışanların yasal ve mesleki standartları sıkı bir şekilde takip etmeleri 

beklenir 

0,781     

Herkesin işyeri kurallarına ve prosedürlerine uyması beklenir  0,772     

Bu işyerinde yasalara ve mesleğin ahlaki kurallarına uymak esas düşüncedir 0,756     

Bu işyerinde kural ve prosedürlere uymak oldukça önemlidir  0,738     

Bu işyerinde her bir çalışandan verimli bir şekilde çalışması beklenir  0,687     

Bu işyerindeki birinci öncelik, alınan bir kararın yasaları ihlal edip etmediğidir 0,620     

İşyerinin başarılı çalışanları, kurallara göre hareket eder  0,607     

Bu işyerinde her zaman doğru olan yol verimliliktir  0,596     

Bu işyerinde çalışanlar işletme politikalarına sıkı bir şekilde riayet ederler 0,574     

Bu işyerinde çalışanların daima müşteriler ve toplum için doğru olan şeyi yapması 

beklenir 

0,535     

2. Başkalarının İyiliğini İsteme  

Çalıştığım işyerinin en önemli hassasiyeti, herkesin çıkarlarının bütün olarak 

düşünülmesidir. 

 0,809    

Çalıştığım işyerinin temel önceliği, çalışanların çıkarlarını en iyi şekilde korumaktır.   0,799    

Bu işyerinde çalışanlar, birbirlerinin çıkarını kollar   0,713    

Bu işyerinde çalışanların temel gayesi, başkaları için en iyi olanı düşünmektir.   0,639    

3. Bağımsızlık  

Bu işyerinde çalışanlar kendi kişisel etik değerleri çerçevesinde yönlenir.   0,755   

Bu işyerindeki en önemli şey, her bir çalışanın doğru ve yanlış konusunda kendi 

düşüncesine sahip olmasıdır 

  0,727   

Bu işyerinde çalışanlar kendi başlarına neyin doğru ve yanlış olduğuna karar 

verirler 

  0,705   

Bu işyerinde çalışanların kendi kişisel ve ahlaki inançlarına uygun hareket etmeleri 

beklenir 

  0,544   

4. Araçsallık  

Bu işyerinde çalışanlar, çoğunlukla kendileri için çalışırlar    0,808  

Bu işyerinde çalışanlar, kendi çıkarlarını korumayı her şeyin üstünde tutarlar    0,743  

Bu işyerinde kişisel etik değerlere yer yoktur     0,591  

Bu işyerinin menfaatleri doğrultusunda sonuçlarına bakmaksızın, çalışanlardan her 

şeyi yapmaları beklenir 

   0,496  

5. Verimlilik/Kâr      

Bu işyerinde çalışanların temel sorumluluğu maliyetleri kontrol etmektir     0,779 

Yapılan işler sadece işyerinin çıkarlarına zarar verdiği zaman standart dışı olarak 

düşünülür 

    0,744 

Çalışanlar her şeyden önce işyerinin faydasına olan şeyleri ön planda tutarlar.     0,376 

* Varimax rotasyonlu temel bileĢenler analizi. 7 iterasyona tabi tutulmuĢtur.  
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3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Çalışmanın değişkenlerine ait korelâsyonlar, 
ortalama ve standart sapmalar (bireysel düzeyde) 
ile diğer anahtar değişkenler Tablo-3’de; 
değişkenler arasındaki hiyerarşik regresyon analizi 
sonuçları da Tablo-4’de sunulmuştur.  

Tablo-3 ve Tablo-4 sonuçları incelendiğinde; etik 
liderlik davranışları ile kanun ve kodlar etik iklim 
boyutu arasında pozitif yönlü (β=0,506; p<0,01); 

başkalarının iyiliğini isteme etik iklim noyutu ile 
pozitif yönlü (β=0,527; p<0,01); bağımsızlık etik 
iklim boyutu ile pozitif yönlü (β=0,190; p<0,01); 
araçsallık etik iklim boyutu ile negatif yönlü (β=-
0,179; p<0,01); verimlilik/kâr etik iklim boyutu ile 
de pozitif yönlü (β=0,128; p<0,01) ilişkilerinin 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Hipotez-1’den 
Hipotez-6’ya kadar önerilen varsayımların 
desteklendiğini göstermektedir.  

 

Tablo-3: Değişkenlere İlişkin Korelasyonlar, Aritmetik Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Değişkenler Ort. 
Std. 

Sapma 
1 2 3 4 5 6 7 

Etik Liderlik 3,33 0,81 -       

Kanun ve Kodlar 3,85 0,69 0,506** -      

Başkalarının İyiliğini İsteme 2,92 0,90 0,527** 0,411** -     

Bağımsızlık 2,68 0,74 0,190** 0,163** 0,291** -    

Araçsallık 2,85 0,81 -0,179** -0,139** -0,107* 0,152** -   

Verimlilik ve Kar 3,08 0,71 0,128** 0,398** 0,257** 0,313** 0,105* -  

Örgütsel Politika Algılamaları 2,90 1,05 -0,456** -0,381** -0,420** -0,099* 0,406** -0,166** - 

*  p<0,05 ;  ** p< 0,01 ve (Çift Yönlü) 
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Tablo-4: Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımlı Değişkenler 

 Kanun ve Kodlar  

(KK) 

Başkalarının İyiliğini 

İsteme (Bİİ) 

Bağımsızlık 

(BĞ) 

Araçsallık 

(AR) 

Verimlilik/Kâr 

(VK) 

Değişkenler 

Model 1 

(β) 

EL-ÖPA 

Model 2a 

(β) 

EL-KK 

Model 3a 

(β) 

EL/ÖPA-KK 

Model 2b 

(β) 

EL-Bİİ 

Model 3b 

(β) 

EL/ÖPA-Bİİ 

Model 2c 

(β) 

EL-BĞ 

Model 3c 

(β) 

EL/ÖPA-BĞ 

Model 2d 

(β) 

EL-AR 

Model 3d 

(β) 

EL/ÖPA-AR 

Model 2e 

(β) 

EL-VK 

Model 3e 

(β) 

EL/ÖPA-VK 

Etik Liderlik (EL) -0,456* 0,506* 0,420* 0,527* 0,424* 0,190* 0,183* -0,179* 0,007 0,128* 0,066 

Örgütsel Politik  

Algılamalar (ÖPA)   -0,190*  -0,227*  -0,015  0,410*  -0,136* 

Düzeltişmiş R2 
0,207 0,255 0,282 0,277 0,316 0,036 0,033 0,030 0,162 0,015 0,028 

R2 ’deki Değişim 
0,208 0,256 0,029 0,278 0,041 0,034 0,000 0,032 0,133 0,016 0,015 

F (df) 143,187* 187,740* 108,292* 209,720* 127,178* 20,433* 10,251 18,134* 53,787* 9,126* 8,720* 

Durbin-Watson 1,608 1,730 1,796 1,968 1,953 1,812 1,811 1,836 1,854 1,926 1,882 

Not: * p<0,01; Standardize β değerleri kullanılmıştır. 
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Tablo-4’de sonuçları sunulan hiyerarşik 
regresyon analizlerine göre; etik liderlik 
davranışlarının kanun ve kodlar etik iklim alt 
boyutu ile ilişkisinde örgütsel politik 
algılamaların aracı değişken (mediating) 
olarak       (β=-0,190; p<0,01) etkide bulunduğu 
ve etik liderliğin kanun ve kodlar etik iklim 
boyutundaki etkisini azalttığı (β=0,420; 
p<0,01) tespit edilmiştir. İlave olarak, son 
aşamada etik liderliğin kanun ve kodlar etik 
iklim boyutuna olan etkisinin de anlamlı 
olması, bu modelde örgütsel politik 
algılamaların kısmi aracı değişken (Baron ve 
Kenny, 1986: 1173; MacKinnon vd., 2002: 102) 
olarak modelde yer aldığını vurgulamaktadır.  

Yapılan aracı değişken testlerin anlamlılığı ve 
güven aralığı tahminine yönelik de, standart 
hata ve denklemlerdeki regresyon katsayıları 
ile delta metot kullanılarak modelin üst (UCL) 
ve alt güvenilirlik değerleri (LCL) 
hesaplanmıştır (MacKinnon ve Luecken, 2011: 
43). Bu değerler Hipotez 7 için UCL= 0,107; 
LCL= 0,041 ve Sobel test değeri 4,36 (%95 
güven düzeyi için z =1,96) olarak tespit 
edilmiştir. Bulunan değer aralığı  0 (sıfır) 
değerini içermediğinden ve Sobel test değeri 
de %95 güvenilirlik düzeyi için 1,96 
değerinden büyük olduğundan dolayı, Hipotez-
7’nin kabul edildiğini ifade etmek mümkündür.  

Aynı analizler diğer hipotezler için de 
uygulanmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir;  

Etik liderlik davranışlarının başkalarının 
iyiliğini isteme etik iklim alt boyutu ile 
ilişkisinde örgütsel politik algılamaların kısmi 
aracı değişken (mediating) olarak (β=-0,227; 
p<0,01) etkide bulunduğu (ve etik liderliğin 
başkalarının iyiliğini isteme etik iklim 
boyutundaki etkisini azalttığı (β=0,424; 
p<0,01) tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
Hipotez-8 kabul edilmiştir (UCL=0,158; 
LCL=0,072 ve Sobel Test değeri=5,22>1,96). 

Etik liderlik davranışlarının bağımsızlık etik 
iklim alt boyutu ile ilişkisinde örgütsel politik 
algılamaların kısmi aracı değişken (mediating) 
olarak (β=-0,015; p>0,05) etkide bulunmadığı 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda Hipotez-9 
reddedilmiştir.  

Etik liderlik davranışlarının araçsallık etik 
iklim alt boyutu ile ilişkisinde örgütsel politik 
algılamaların tam aracı değişken (mediating) 
olarak (β=0,410; p<0,01) etkide bulunduğu (ve 
etik liderliğin araçsallık etik iklim boyutundaki 
etkisini tamamen ortadan kaldırdığı (β=0,007; 
p>0,05) tespit edilmiştir. Bu kapsamda 

Hipotez-10 kabul edilmiştir (UCL= -0,138; 
LCL= -0,238 ve Sobel Test değeri=7,38>1,96).  

Etik liderlik davranışlarının verimlilik/kâr etik 
iklim alt boyutu ile ilişkisinde örgütsel politik 
algılamaların tam aracı değişken (mediating) 
olarak (β=-0,136; p<0,01) etkide bulunduğu 
(ve etik liderliğin verimlilik/kâr etik iklim 
boyutundaki etkisini tamamen ortadan 
kaldırdığı (β=0,066; p>0,05) tespit edilmiştir. 
Bu kapsamda Hipotez-11 kabul edilmiştir 
(UCL= 0,091; LCL= 0,017 ve Sobel Test 
değeri=2,79>1,96). 

Mevcut çalışma modelinin değişkenleri 
arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yönüne ve 
değişkenlerin birbirine etkisine yönelik yapılan 
analiz sonuçları yukarıdaki bölümde detaylı 
olarak sunulmuştur. Literatür kapsamında 
yapılan araştırmalarda, bu çalışmanın analiz 
sonuçlarına paralel tespit ve değerlendirmeler 
görülmektedir. Mevcut çalışma hipotezlerinin 
sonuçlarında, etik liderlik davranışlarının etik 
iklime önemli bir oranda etkisinin olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca, süreçte sadece 
bağımsızlık etik iklim boyutu dışında, tüm alt 
boyutlarda etik liderlik davranışlarının etik 
iklime olan etkisinde, örgüsel politik 
algılamaları aracı değişken olarak rol almıştır.  

Literatür incelendiğinde mevcut çalışma 
sonuçlarına paralel sonuçlar elde edilmiştir. 
Örneğin; Schein(1985), Schminke vd. (2005), 
Treviño vd. (1998), Hargreaves ve Skelton 
(2012), Huhtala vd. (2013) etik iklimin çok 
büyük bir bölümünün liderler tarafından 
şekillendirildiğini vurgulamışlardır. Dickson 
vd. (2001) ise tüm organizasyon seviyesindeki 
yöneticilerin davranış ve ilişkilerinin, örgütün 
etik iklimini şekillendirmede önemli roller 
üstlendiklerini belirtmiştir. Pelletier ve Bligh 
(2008) çalışmalarında etik liderlik 
davranışlarının örgüt iklimi üzerinde etkilerini 
incelemiştir. Bu çalışmada liderin rol model 
olarak örgüt içerisindeki etik iklim üzerindeki 
etkisinde önemli bir iletişim aracı olduğunu 
vurgulamışlardır. O’Connor ve Morrison 
(2001) ise çalışmalarında, örgütlerdeki politik 
davranışların etik olmayan davranışların 
oluşmasında temel rol oynadıklarını 
vurgulamıştır. Yine diğer bir çalışmada da 
Zahra (1985) örgüt içi etik olmayan 
davranışların ortaya çıkmasında politik 
davranışların etkisini vurgulamıştır. Brown ve 
Trevino (2006) yaptıkları çalışmada, etik 
liderlik davranışlarının işletme içi politik 
davranışları azalttığı ve prososyal davranışları 
geliştirdiği yönünde bulgular tespit 
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etmişlerdir. Kırel (2000) ise; yöneticilerin 
yerleştirdikleri politika ve uygulamaların etik 
iklimi şekillendirmekte ve örgütün var olan 
etik karakterinin zayıf ya da güçlü olmasını 
belirlemede önemli bir rol oynadığını 
vurgulamıştır. Flynn (2008) yaptığı çalışmada, 
etik kodların var olduğu işletmelerdeki etik 
liderliğin etik iklimi desteklemede önemli bir 
unsur olduğunu vurgulamıştır. Neubert vd. 
(2009) ise yaptıkları çalışmada etik liderliğin 

etik iklim üzerindeki etkisinde işlemsel 
adaletin aracı değişken (mediating) olarak rol 
aldığını vurgulamıştır. 

Literatüre paralel bir sonuç gösteren çalışma 
bulguları ile bir hipotez dışında modelin 
genelinde, kurulan hipotezleri destekler 
nitelikte bulgular elde edilmiştir.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Özellikle sosyal adalet, eşitlik vs. kavramlarının 
önem kazandığı ve insan odaklı yaklaşımların 
daha da artan önemde ele alındığı günümüzde, 
liderlik hakkında yazan çoğu araştırmacı ve 
uygulayıcı, etik konusunun önemini daha çok 
vurgulamaktadır. Etik ve ahlaki açıdan doğru 
kararları verebilmek bireysel, örgütsel, hatta 
evrensel bir sorumluluktur. Günümüzde çok 
çeşitli girdilere maruz kalan ve büyük bir 
ilişkiler ağını vurgulayan sosyal ortamının 
karmaşıklığı ve insan ilişkilerindeki açmazlar, 
yönetici pozisyonunda olan kişilere yeni ve zor 
görevler yüklemektedir. Bu rol, yönetilmesi zor 
olan insan unsurunu ele alırken liderlerin, etik 
değerler ve inançlar sistemine sahip olmasını 
ve örgütteki çaba ve eylemlerini bu sistemin 
süzgecinden geçirmesini gerektirmektedir. 

Bu çalışmada, etik liderlik davranışları ile etik 
iklim türleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve 
süreçte örgütsel politik algılamaların aracı 
değişken rolü araştırılmıştır. Sonuçta, etik 
liderlik davranışlarının etik iklimi pozitif 
yönde etkilediği; örgütsel politik algılamaları 
ise negatif yönde etkilediği; ayrıca, bağımsızlık 
etik iklim boyutu hariç diğer alt boyutlarda 
örgütsel politik algılamaların etik liderlik 
davranışları ile etik iklim arasında aracı 
değişken olarak rol aldığı tespit edilmiştir. Bu 
alt hipotezin reddedilmesinde, araştırma 
yapılan örneklem grubun havacılık alanındaki 
bir kamu sektöründe faaliyet göstermesi 
nedeniyle ortaya çıktığı, ayrıca havacılık 
sektöründe var olan kesin kurallar ve çeklistler 
gereği de bağımsızlık algısının diğer 
değişkenlere göre daha az hissedildiği (ort. 
2,68) değerlendirilmektedir.  

Mevcut araştırma modelinin sonuçlarından 
yararlanarak işletmelere, yöneticilere ve 
çalışanlara şu önerilerde bulunulabilir;  

• Örgütlerde politik davranışların 
kontrol edilmesi ve zararlı etkilerinin 
önlenmesi için iş görenlerin davranışlarına yön 
verecek, eylemlerinin alanını belirleyen etik 
kural, standart ve değerler olmalı, bunlar 
öncelikle iyi tanımlanmalı ve iş görenlere hem 
alt kademe yöneticiler hem de eğitim, seminer 
vs. yöntemlerle iletilmeye çalışılmalı,  

• İş görenlerin davranışları sürekli 
gözlemlenmeli ve etik davranış sergileyenler 
farklı uygulamalar ile ödüllendirilmeli, örgüt 
içerisinde etik bir iklim oluşturma yönünde 
personel desteklenmeli,  

• Etik konularda iletişim kanallarının 
her zaman açık olmasının sağlanması; örgüt içi 
politik davranışların, kişi veya gruplarca, 
diğerlerine karşı organize şekilde yıpratma ve 
yıldırma aracı olarak kullanılmasına izin 
verilmemeli,  

• Çalışanlara örgüt içi politik 
davranışların olumsuz etkilerine karşı 
psikolojik destek sağlanmalı ve çalışanlar 
politik davranışların her örgütün temel bir 
gerçeği olduğu konusunda bilgilendirilmeli, 

• Örgütün terfi, ödüller, maaş vb. 
konulardaki politika ve uygulamaları 
kapsamında adil olması, çalışanların düşünce 
ve beklentilerini göz önünde bulundurması, bir 
başka ifadeyle insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarında etik merkezli çalışmalar 
yapması, önerilmektedir.  

Bu çalışmanın literatürde sınırlı sayıda 
araştırma olan bir uygulamayı ele alması ve 
henüz Türkçe literatürde yeterince 
araştırılmayan bir konuyu, hem teorik 
çerçevede hem de uygulamalı analizlerle 
irdelemesi, çalışmanın önemli üstünlükleri 
arasındadır. Ancak, bu çalışmada 
gerçekleştirilen uygulamalarda kültürel 
özellikler önemli bir husustur. Bu nedenle de, 
mevcut çalışmanın sonuçlarının genellenmesi 
ve bu yönde yorumlanması mümkün değildir. 
Ayrıca, çalışma verilerinin sadece havacılık 
alanında faaliyet gösteren sektörlerden 
toplanması da diğer sektörler açısından 
konunun ayrıca değerlendirilmesini 
gerektirmektedir. Bu nedenle diğer 
çalışmaların bahsedilen bu yönleri dikkate 
almaları ve bu yönde model oluşturmaları 
önerilmektedir.  

Gelecekte yapılacak çalışmalara, farklı 
kültürlerde, farklı sektörlerde ve diğer örgütsel 
davranış alanındaki uygulamaları da 
kullanarak araştırmalarda bulunması 
önerilmektedir.  

Sonuç olarak, rekabetin yoğunlaştığı, birçok 
ürün ve hizmetin kalite değerinin birbirine 
yaklaştığı günümüzde, sorumluluğa sahip olan 
işletmelerin etik yönetim tarzını benimsemesi 
ve kararlarını katılımcı bir yaklaşımla etik 
bakış açısıyla almasının, uzun dönemli 
sürdürülebilir bir büyüme ve rekabet avantajı 
sağlanmasında önemli bir rol oynayacağı 
değerlendirilmektedir. 
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ÖZ 

Bu çalışmada yerel halkın mahalli, müşterek nitelikteki işlerin görülebilmesi için karar alabildiği yerel yönetim 
birimlerinden en etkilisi olan Belediyelerin, hizmet pazarlaması fonksiyonlarında yerel katılımın etkisi ve halkın 
hangi hizmet pazarlama fonksiyonlarında katılımı daha önemli bulduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma 
ile ulaşılmaya çalışılan bir diğer sonuç da belediyelerde vatandaşın katılım düzeyine göre hizmet pazarlama 
fonksiyonlarından memnuniyet algısının nasıl değiştiğidir. Bu amaçla yapılan yüz yüze anket çalışması ile yerel 
katılımın belediye hizmet gruplarında ne ölçüde uygulandığı belirlenmiş ve belediyelerin hizmet pazarlama 
kararlarında yerel katılımın kullanım düzeyinin hangi pazarlama kararlarında daha önemli olması gerektiği ortaya 
konularak vatandaşların mevcut durumda belediye hizmet pazarlaması alt değişkenlerine ilişkin memnuniyet 
düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yerel katılımın hizmet pazarlamasındaki 
etkinliğine yönelik 6 alt faktör grubu oluşmuştur. Bu faktör grupları sırası ile fiyat-ürün ve fiziksel ortam, süreçler, 
stratejik düşünme, tanıtım, kurum dışı çalışanlar ve kurum içi çalışanlardır. Araştırmada erkekler fiyat-ürün ve 
fiziksel ortam gibi daha somut pazarlama değişkenlerini soyut unsurlara göre daha fazla önemserken kadınlar 
soyut hizmet pazarlaması bileşenlerinde katılımı daha önemli bulmuşlardır. Yine araştırma sonucuna göre, hedef 
kitlenin eğitim düzeyine bağlı olarak belediyelerin pazarlama kararları alırken özellikle düşük eğitim düzeyine 
sahip vatandaşlara yönelik hizmetlerde katılımcılar olarak tanımlayabileceğimiz çalışanları daha özenle 
belirlemesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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MARKETING: A FIELD STUDY FOR THE PROVINCE OF KIRIKKALE 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to reveal the effect of local participation in municipalities, which is the most effective local 
management units in which local people can make decision in order to meet local and joint works, and to reveal 
the service marketing functions in which participation is most important. Whether perception of satisfaction from 
service marketing functions of municipalities differs according to the level of citizen’s participation, is another 
result that is tried to be reach with this research.  By face to face survey which is conducted for this purpose, the 
degree of application of the local participation is designated in municipal service groups. And satisfaction levels of 
citizens about municipal service marketing sub-variables is tried to be designated by putting forth the importance 
local participation in terms of marketing decisions. According to results of the research, 6 sub-factor groups is 
formed toward the effectiveness of the local participation on service marketing. These factor groups are price-
product, physical environment, processes, strategic thinking, promotion, external employees and in-house 
employees respectively. At the study, while men give more importance to concrete marketing variables like price-
product and physical environment variables, women give more importance to abstract variables. Again, based on 
research results, necessity of being attentive arisen in determining services toward participants who have lower 
education level while municipalities take marketing decisions based on education level of target audience.  
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GİRİŞ 

Yerel yönetim birimlerinin organlarının, yerel 
halkın katılımıyla seçilmiş olması ve yerel 
yönetimlerin yerel halka en yakın yönetsel 
birimler olmaları nedeniyle bu birimlere, 
demokratik katılıma en uygun yönetim 
birimleri gözüyle bakılmaktadır. Bu görüş 
doğru olmakla beraber, uygulamadaki 
etkilerinin teorideki beklentiyi karşılamakta 
zorlandığı görülmektedir. Genel olarak yerel 
katılımdan anlaşılan yerel seçim ile sınırlı 
kalmakta, vatandaş seçim sonrası karar 
süreçlerinde çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 
Yerel katılımdan istenilen faydanın elde 
edilmesinin yolu, yerel halkın yerel karar 
organlarının seçiminde belirleyici olmasından 
başlayarak, yerel hizmetlerle ilgili alınacak 
kararlarda da söz sahibi olmasından ve 
bilgilendirilmesinden geçmektedir. 

Katılım, yerel hizmetlerin olabildiğince etkin, 
çabuk ve ucuz olarak yerine getirilmesi, yerel 
düzeyde halkın demokrasi bilincinin 
güçlendirilmesi ve son olarak da yerel 
demokrasinin kökleştirilmesi amaçlarını 
taşımaktadır (KELEŞ, 1993: 21). Yerel halkın, 
yönetim geleneğimizden de kaynaklanan 
yönetsel tercihlerden dolayı yerel katılımdan 
elde edilebilecek faydalardan mahrum kaldığı 
görülmektedir. Bu noktada katılımın gücünün 
yerel hizmetlere yansıtılabilmesi için katılım 
kanallarının açık, katılım yollarının 
çeşitlendirilmiş ve sürekliliğin de sağlanmış 
olması gerekmektedir.  

Yeni kamu yönetimi anlayışı içinde 
değerlendirilebilecek olan yönetişim anlayışı, 
yönetsel makamların etkin olduğu geleneksel 
yönetim anlayışının tersine katılıma açık yerel 
örgütlenmeler ve özel sektör ile yönetsel 
süreçlere müdahaleye imkan veren esnek bir 
yönetim anlayışı sunmaktadır. Yönetişim, 
yönetme eylemini ve iktidarı saf dışı bırakan bir 
yönetim modelini değil, etkin hizmet sunumu 
için yönetilenlerinde aktif katılımını ifade eder. 
Belediyeler verdikleri hizmetlerin niteliği 
bakımından yerel anlamda yönetişim modelinin 
en etkin kullanılabileceği yönetsel birimlerdir. 
Bu bağlamda yerelleşme kavramının kamu 
yönetimi örgütlenmesi içerisinde sıklıkla 
tartışılır hale gelmesi ve idari vesayetin 
azaltılması ile güçlenen belediyeler, alacakları 
kararlarda çok daha fazla pazar yönlü olmak 
yani kamu sektörü açısından vatandaş odaklı 
olmak zorundadırlar. 

Bu gelişmeler ışığında kaliteli yerel hizmet 
üretmeyi ve piyasa şartlarında rekabet gücü 
elde etmeyi amaçlayan belediyelerin, yerel 

halkın katılımının artırılması yönünde 
çalışmalar yapmaları ve katılım neticesinde 
ortaya çıkan tercihleri hizmetlerine 
yansıtmaları elzemdir. 

Konu ile ilgili akademik araştırma ve yazın 
eksikliği göz önüne alınarak bu çalışmanın 
amacı, yerel katılımın yerel hizmet 
pazarlamasına etkisini ölçmek olarak 
belirlenmiştir. Bu amaçla yerel katılım ve 
hizmet pazarlamasıyla ilgili kavramsal çerçeve 
ortaya konulduktan sonra Kırıkkale ilinde 
halkın belediye hizmetlerine katılımına ilişkin 
yapılan anket çalışmasının sonuçları 
değerlendirilmiştir.  

1. YEREL KATILIM 

Modern anlamda kentlerin ortaya çıkışı sanayi 
devrimine rastlar. Sanayi devrimi ile 
beraberinde gelen zihniyet ve davranışların bu 
yeni kapitalist üretim biçiminin gereklerine 
uydurulmaya başlanması ile geleneksel kent 
yapısı değişmiştir (KELEŞ, 2008: 27-28). 
Kentliler, daha önceki yaşantılarına pek de 
benzemeyen; işbölümü ve sınıflı toplumun tüm 
özellikleri ile gündelik yaşama hâkim olduğu bir 
kent olgusu ile tanışmak ve bu yeni yapıların 
kendilerine sunduğu hayat düzenine alışmak 
durumunda kalmışlardır. 

Yeni düzenin getirmiş olduğu farklılığın sadece 
nüfus, işbölümü, uzmanlaşma, sosyal ilişkiler ve 
sosyal kontrol mekanizmalarındaki değişimle 
sınırlı olduğunu söylemek yeterli değildir. 
Kentler yeni yönetim sistemlerini ve yeni 
yönetici sınıfları da beraberinde getirmişlerdir. 
Kent içindeki siyasi ayrıcalıklar geçmişte 
kalmış, evrensel oy hakkıyla birlikte üst 
sınıfların hegemonyası sona ermiş; siyasi olarak 
kentler yerel özerkliği olan birer idari merkez 
durumuna gelmişlerdir (BEGEL, 1996: 14). 

Her ne kadar yerel yönetimler olarak 
adlandırılabilecek yönetsel yapıların geçmişi 
eski Yunan’a kadar uzanıyor olsa da bugün 
anladığımız şekli ile merkezi yönetimden ayrı 
bir tüzel kişilik ifade eden, kaynak yaratma ve 
hizmet sunma noktalarında kendisi karar 
verebilen bir yerel yönetim yapısının oluşması 
çok uzun zaman almıştır. İlk kez belediye terimi 
Fransa’da 1789 tarihli Fransız Kurucu 
Meclisi’nde kullanılmış,  İngiltere’de ise 
belediyelerin tüzel kişiliklerini kazanmaları 
1835 yılını bulmuştur (KELEŞ, 2000: 29-33). 

Yerel yönetimlerin önemi; yerel ihtiyaçların 
tespitinde sağladığı kolaylıktan, demokratik 
katılıma daha elverişli olmasından ve ekonomik 
açıdan da yerel kamu hizmetlerinin 
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görülmesinde merkezi hükümetten daha uygun 
bir maliyete imkân tanımasından 
kaynaklanmaktadır. Bahsi geçen faydaların 
sağlanması için yerel yönetimlerin daha özerk 
bir yapı içerisinde örgütlenmesi gerekliliği, 
özellikle 1980 sonrası gelişen neo-liberal 
politikalarında etkisiyle her geçen gün daha ön 
plana çıkmaktadır. Bu özerk yapının bir gereği 
olarak 1980’lerde neo-liberal politikalarla 
anılmaya başlanan ve 1990’larda ağırlığını 
hissettiren bir diğer kavram da “yönetime 
katılmadır”. Bireyi temel alan neo-liberalizm, 
yerel yönetimleri “demokrasinin beşiği” olarak 
görmekte, yerel yönetimlerde katılımın 
artırılmasının adem-i merkezileşme ile paralel 
yürüdüğünü ileri sürmektedir (AKDOĞAN, 
2008: 17). 

Merkezi idarenin karar almada tek yetkili organ 
olduğu, baskıcı vesayet uygulamaları ile yerel 
yönetimlerin inisiyatif alanının sınırlı tutulduğu 
geleneksel yönetim anlayışı, yerini hızla yerel 
yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, özel 
sektörün ve halkın karar alma süreçlerine dahil 
edildiği çok aktörlü bir yönetimi ifade eden 
yönetişim anlayışına bırakmaktadır. Yönetişim, 
devlet merkezli yönetim yerine, toplum 
merkezli ve yapabilir kılma stratejisini esas 
almaktadır (ÖKMEN, 2005: 555). İlk kez 1989 
yılında Dünya Bankası tarafından kullanılan 
yönetişim kavramı; gerek özerk yerel yönetim 
yapılanmasına yapmış olduğu vurgu gerekse 
yerel katılımın sağlanması için oluşturduğu 
araçlarla yeni bir yönetim anlayışı ile birlikte 
yeni bir dünya düzenine de geçişin ipuçlarını 
içermekteydi. 1992 Rio Zirvesi’nin de en önemli 
gündem maddesi olan yerel katılım kavramı, 
yerel yönetimler için olmazsa olmaz bir 
değişimi işaret ediyordu. Bu değişimin en 
çarpıcı sonucu, kendisini kolektif hizmetlerin 
sunucusu gibi gören yerel yönetimlerin yerine, 
büyümeye önem veren ve bu çerçevede de 
sermayenin taleplerine daha duyarlı olan bir 
yönetim anlayışının oluşmasıdır (ŞENGÜL, 
1999: 12). 

Yine 1992 yılında imzalanan Maastricht Avrupa 
Birliği Anlaşması’nda yer alan yerellik 
(subsidiarity) ilkesi; “Devletle devlet-altı 
düzeydeki siyasal ya da yönetsel yapılar 
arasında ortak eylem alanlarında eylem 
önceliğinin vatandaşa daha yakın alt birimlere 
ait olması; üst birimin, alt birimin yetersiz 
kalması durumunda ve yetersiz kaldığı ölçüde 
müdahale ederek alt birimin yeniden işlevini 
yerine getirebilecek düzeye gelmesi amacıyla 
sınırlı olarak yardım etmesini” (CANATAN, 
2001: 40-41) ifade etmiş ve anlaşmaya imza 

atan üye devletler tarafından Avrupa’da yerel 
katılım güvence altına almıştır. 

Yerel yönetimlerin geçirmiş olduğu bu 
dönüşüm sürecinde şüphesiz günümüz 
kentlerinin sorunlarının merkezi idarenin tek 
başına üstesinden gelemeyeceği kadar karmaşık 
bir yapıya bürünmüş olması en önemli etkendir. 
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel 
katılımın sağlanarak hizmet kalitesinin 
artırılması artık kaçınılmazdır. Merkezi 
idarenin güçlü vesayeti ve göreli olarak yerel 
halkın sorunlarına uzak oluşu yerel hizmet 
kalitesinin artmasına mani olmakta, 
günümüzün iyi hizmet almak beklentisi 
içerisinde olan vatandaşlarını tatmin etmekte 
zorlanmaktadır. Yerel yönetimlerin kendi 
mekânlarında var olan alt örgütlenmeleri 
dikkate almaları, halkla yönetim arasında 
diyalog sağlamaları ve herkesin sorumlu olduğu 
katılımlı bir yönetim oluşturmaları 
gerekmektedir (BULUT, 2000:  61). Çünkü artık 
yerel topluluklara, temsil edici organlar 
aracılığıyla yerel hizmetler üzerinde 
uygulanabilir nitelikte kararlar oluşturarak, 
kendi kendilerini tercihleri yönünde, özgürce 
yönetme olanağı verilmelidir (ÖZER, 2000: 
135). Yerel yönetimlerin, gücünü halkın kendi 
kendini yönetmesi ilkesinden alan bir idari 
örgütlenme biçimi olduğu düşünülürse; yerel 
yönetimlerin öncelikli olarak halkın 
ihtiyaçlarını göz önüne alması ve bu ihtiyaçların 
tespitinde yerel halkın katılımını sağlayacak 
mekanizmaları oluşturmaları gerekmektedir. 
Bu yönde yapılan uygulamaların yerel 
topluluklarca desteklenmesinin ve 
benimsenmesinin, yerel yönetimlerin başarı 
sansını arttıracağı öngörülmektedir (ÖZKİRAZ 
ve ZEREN, 2009: 232). 

Özellikle son yıllarda, tüm dünyada yerel 
yönetimlerin, halkın katılımını sağlayıcı ve 
özendirici yöntemler arayışına girdiği ve 
“temsili demokrasi” olgusunun yerini “katılımcı 
demokrasi” yaklaşımına bıraktığı görülmektedir 
(ÇUKURÇAYIR, 2006: 103) . 

Yerel katılımın vatandaşların seçimlerde oy 
vermesinden başlayarak yerel yönetimin aldığı 
bütün kararlarda söz sahibi olmasından, yerel 
yönetimlerin verdiği hizmetleri 
denetleyebilmesine kadar uzanan geniş bir 
yelpazede değerlendirmek mümkündür. 

Yerel Katılımın sağlanmasına yönelik araçlar şu 
şekilde sıralanabilir (ÇUKURÇAYIR, 2005: 221-
230): 

Seçimler, Yerel katılımın en bilindik ve en sık 
kullanılan aracıdır. Demokratik yönetim 
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düşüncesi içinde kendiliğinden gelişen bir 
yöntem olması ve vatandaşlara fazla bir görev 
yüklemeden katılım imkânı sağlaması 
avantajlarıdır.Yerel yöneticilerin faaliyetlerinin 
yerel halk tarafından meşrulaştırılması veya 
kabul görmemesi seçimlerle sağlanacak katılım 
ile mümkün olabilmektedir. 

Yarı doğrudan katılım uygulamaları, Doğrudan 
demokrasi uygulamalarının olanaksız olduğu 
günümüzde, yarı doğrudan demokrasi 
sayılabilecek halkoylamalarının (referandum) 
uygulanması olanaksız değildir. Kamuoyunun 
gerçek eğilimlerini saptamanın en etkin yolu 
olan referandum yöntemi, yerel düzeydeki bazı 
konularda halkın görüşlerinin alınması, sunulan 
çözüm önerilerinden hangisinin üzerinde 
yoğunlaştıklarının belirlenmesi amacına yönelik 
bir yöntem olmakla birlikte amaca ulaşılması 
noktasında referandum yöntemi ile ulaşılacak 
sonucun yaptırım gücünün bulunması öncelikli 
ve önemli bir konudur (ÖNER, 2001: 109-110). 

Vatandaş girişimleri, Vatandaş girişimleri 
örgütlü veya örgütsüz belli bir dönemde ya da 
sürekli biçimlerde görülebilir. Sivil toplum 
kuruluşları, kamu yönetimine ve kamusal 
politikalara sürekli etki etme amacına yönelik 
hükümet dışı örgütler, örgütlü vatandaş 
girişimleri arasında sayılabilirler. 

Forumlar, “Planlama çemberleri” rastlantısal 
örnekleme yöntemiyle seçilen bir grup 
vatandaşın günlük çalışmalarından arta kalan 
sınırlı zamanda, toplumsal sorunlarının çözümü 
için uzmanlar eşliğinde oluşmuş çalışma 
gruplarına katılmalarını öngören bir yöntemdir. 
Grup çalışmasına dayanan yöntem, çeşitli 
kentsel sorunların çözümü için yaklaşık üç 
haftalık bir süreyle çalışmayı öngörmektedir. 
İlgi alanlarına göre vatandaşların seçilmesi ve 
eğitilmesi de yöntemin başarısı için önemlidir. 

Kamuoyu Yoklamaları/Anketler, Kamuoyu 
yoklamaları çeşitli anket uygulama 
yöntemleriyle gerçekleştirilerek, yapılan 
hizmetlerde halkın tatmini ve onayı önemli bir 
anlam kazanmaktadır. Halkın kesintisiz ve belli 
dönemlerle sınırlı olmayan etkileme olanakları 
da anket uygulamasıyla gerçekleştirilmiş 
olmaktadır. Vatandaş anketlerinin amacı, 
yönetimin hangi hizmetleri, hangi maliyetlerle 
karşılayabileceğinin ve vatandaşların hizmet 
kalitesi ile ilgili düşüncelerinin öğrenilmesi, 
ayrıca yürütülen etkinliklerin meşruluğunun 
sağlanması ve son olarak yerel yönetimlerin 
kamuoyu önünde imajlarını koruyabilmeleri, 
halktan alınan tepkilere göre de iç 
düzenlemelerini yapabilmelerinin olanaklı hale 
gelmesidir. 

Halk Toplantıları, Yerel yönetimlerin 
düzenledikleri halkı bilgilendirme ve yönetimin 
eylem ve işlemlerinin yöneticiler, uzmanlar ve 
halk tarafından tartışılmasının sağlandığı 
toplantılar,  yerel yönetimleri güçlendiren 
önemli etkinliklerdendir.  

Bu toplantıların yararları aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir (GERAY, 1969: 24-25): 

 Halka yapılan araştırmalar sonucunda 
elde edilen bilgiler ve varılan sonuçlar 
hakkında bilgi vermek, buna karşılık 
halktan tamamlayıcı bilgi elde etmek, 

 Halka araştırma sonucunda ortaya 
çıkan ihtiyaçlar ve sorunlar hakkında 
bilgi vermek; halkın araştırma 
sonuçlarını değerlendirmesini, 
araştırmayla gerçek arasında ne gibi 
farklar bulunduğunu halkın görüş ve 
bilgisiyle saptamak, varsa halkın diğer 
istek ve dileklerini öğrenmek, 

 Sorunların çözüm yolları hakkında 
halka alternatifler göstererek halkın 
teknisyenler ve yöneticiler tarafından 
ileri sürülen çözüm yolları hakkında 
görüş geliştirip ışık tutmasını 
sağlamak. 

 
Sanal Yollarla Etkileşim, İnternet, elektronik 
ortamda önemli bir geribildirim olanağı 
sağlayarak vatandaş odaklı yerel yönetim için 
temel bir araç olmaktadır. Vatandaşlar 
kesintisiz olarak yönetime dilek, şikâyet ve 
önerilerini iletme olanağına sahip 
olabilmektedirler. 
 
Gönüllülük, Devletler gerek yerel alanda gerekse 
ulusal ölçekte tek başına bazı toplumsal 
hizmetleri karşılamada yetersiz kalmaktadır. 
Dolayısıyla, özellikle gelişmiş ülkelerde 
toplumu hem demokratik katılım açısından 
aktive eden, hem de akçal bakımdan bazı 
kamusal hizmetlerin görülmesi için “toplumcu” 
kaygılarla harekete geçiren politikalar ve 
örgütlerin sayısında inanılmaz bir artış 
yaşanmaktadır. Bu sayede vatandaşlar ve 
gönüllü örgütlenmeler, yerel hizmetlerin 
görülmesinde etkin rol almaktalar; sadece 
yararlanıcı olmanın ötesine geçerek aktif 
katılım sağlamaktadırlar.  
 
Telefon, Telefonla şikayet iletimi ve belli 
taleplerin aktarılması vatandaşın yönetimi 
denetleme ve katılma olanaklarından birisi 
olarak kabul edilmektedir. Zaman ve maliyet 
yönünden faydalı görülmesine rağmen bu 
yöntemin çok kullanıldığı ve yararlı olduğuna 
dair gelişmiş ülkelerde bile bir kanaat yoktur. 
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Dilekçe, En yaygın talep iletme yöntemidir. 
Bilinen en eski hak arama ve yönetsel sistemle 
iletişim kurma yöntemi olarak, dilekçe önemli 
bir anayasal haktır. Kurumun beklediği açıklıkta 
taleplerin iletilebilmesi için bugün birçok 
kurumda hazır dilekçe formları 
kullanılmaktadır. Ancak önemli olan bu 
formların ortalama vatandaşın anlayabileceği 
ve doldurabileceği düzeyde hazırlanmış 
olmasıdır. 

Yerel katılım araçlarını geri çağırma, danışma, 
ombudsman gibi yöntemleri kullanarak 
artırmak mümkündür. Yerel katılım 
kanallarının çeşitlenmesiyle katılımın yerel ve 
merkezi yöneticiler tarafından teşvik edilmesi 
oranında hizmetlerde rasyonellik ve verimlilik 
sağlanacaktır.  

Literatürde yerel katılım uygulamaları ve 
sağladığı yarar noktasında farklı eleştirel 
görüşlerde dikkat çekmektedir. Yerel katılımın 
artırılması yönündeki girişimlerin aslında 
gerçeği yansıtmadığını savunan bu görüşe göre; 
Neo-liberal katılım anlayışında, birer müşteri ya 
da tüketici olarak algılanan bireyler, toplumsal 
görev ve sorumlulukları çerçevesinde değil, 
kişisel çıkarlarını artırma amacıyla yönetime 
katılmaya teşvik edilmektedir (AKDOĞAN, 
2008: 17). Katılım özünde katılım süreci 
içerisinde yer alan ve kararları kendi çıkarları 
doğrultusunda etkilemeye çalışan tarafların 
üstün durumda olan tarafın kararlarını 
etkilemeye çalışmasıdır (ÇUKURÇAYIR, 2005: 
214-215). Ancak halkın yönetime katılımı, özel 
sektörün yerel hizmetlerin görülmesi 
noktasında etkin hale gelmesi için kullanılan bir 
araç olarak görülmesinden öteye 
gidememektedir. Kent konseyi gibi yerel katılım 
mekanizmaları, halkın zaten uygulama kararı 
alınmış ya da özel sektöre devredilmiş belediye 
hizmetlerine onay vererek kendilerini 
“yönetime katılıyorlarmış” gibi hissetmelerine, 
katılımın anlamını yitirmesine ve siyasi 
kayıtsızlığa (apathy) yol açacaktır (AKDOĞAN, 
2008: 26). 

Katılımcı demokrasinin önündeki bir diğer 
engel de sosyal adaletsizliktir (KÖSEKAHYA, 
2003: 37); yönetim sürecine aktif katılımda 
bulunan kişilerin büyük çoğunluğu, eğitim ve 
gelir düzeyleri yüksek kişilerden oluşmaktadır. 
Bu nedenle sosyal adaletsizlik ile katılım düzeyi 
arasındaki ilişki ters orantılıdır. Tüm bu 
eleştirilere rağmen katılımcı yönetim sistem 
içerisinde uygulanmaya çalışılan ve amacı 
gerçekten katılımcı demokrasi olmasa bile 
siyasi ve politik amaçlarla gerçekleştirilen 

önemli bir uygulama halini almıştır. Birçok 
noktada etkinliği sağlanamasa bile, katılım 
artan vatandaşlık bilinciyle her geçen gün 
önemini artırmaya devam eden bir kavram 
durumundadır. 

Bu süreç içerisinde katılımı sadece görünürde 
sağlamaya çalışmak yerel yönetimlerin önemli 
bir hatasıdır. Vatandaş artık birçok şeyin 
farkında olup, hangi faaliyetlerin ne amaçla 
yapıldığını anlamakta ve bunların bedelini er ya 
da geç yönetimlere ödetmektedir. Bu noktada 
yapılması gereken artık vatandaşı bir müşteri 
hatta bir paydaş olarak görmek ve bu görüşe 
uygun olarak modern pazarlama anlayışlarını 
hakkıyla uygulamaktır. İşte bu aşamada hangi 
stratejilerin pazarlama açısından rekabet 
üstünlüğünü sağlayacağını bulmak bu 
çalışmanın temel konusu olan yerel katılımın 
pazarlama süreci içerisindeki etkinliğini 
araştırmayı gerekli kılmaktadır. 

2. BELEDİYELERDE HİZMET PAZARLAMASI 
VE KATILIM 

Değişen ekonomik, siyasi ve toplumsal yaşantı, 
pazarlamanın önemini ve kapsamını artırmıştır. 
Kâr amacı gütsün veya gütmesin tüm işletmeler 
yönetsel anlamda pazarlamaya artık daha fazla 
önem vermek zorundadırlar. Artan refah ve 
gelir seviyesi pazarlamanın önemini özellikle 
hizmetler sektöründe daha fazla ön plana 
çıkarmış ve hizmet pazarlaması kavramı tüm 
kamu ve özel sektör hizmet işletmelerinde 
yoğun bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. 
Toplumsal yaşamın ilkeleri için kamu 
hizmetleri son derece önemlidir.  Kamusal 
hizmetleri yerine getiren yerel ve merkezi 
kurumlarında temel amacı vatandaşların 
memnuniyetini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak 
kaygısının en önemli nedeni ülkemizde ise 
maalesef siyasi amaçlardır. Ancak amaç bu 
yönde bile olsa vatandaş memnuniyeti hatta bir 
adım ötesinde vatandaş tatmini için kamuda 
hizmet pazarlaması son derece önemlidir. Bu 
anlamda pazarlama, vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamak ve gerçek bir değer sunmak isteyen 
kamu kuruluşları için en iyi planlama 
platformudur  (KOTLER, 2007: 25). 

Hizmet kavramı, soyut olması, homojen 
olmaması ve üretildiği yerde tüketilmesi gibi 
özellikleri ile mallardan ayrılmaktadır. Bahsi 
geçen değişkenler aslında pazarlamanın 
hizmetler için uygulamalarını da farklılaştırır. 
Bu farklılık aslında daha zor bir sürecin 
oluşmasına neden olmakta ve çok daha fazla 
müşteri odaklı olmayı gerektirmektedir. 
Toplumların kalkınması ve tüketicilerin 
bilinçlenmesi ile bir bütün olarak değişen ve 



Yunus Bahadır Güler, Alper Gürer 

Yerel Katılımın Belediyelerde Hizmet Pazarlamasına Etkisi: Kırıkkale İli Örneği  
 

 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 125-142. 
Journal of Economics  and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014. 
 

130 

gelişen pazarlama anlayışı, hizmetlerde ayrı bir 
alan olarak gelişmekte ve önemini 
artırmaktadır. 

Mal ve hizmetlerle ilgili ayrıma baktığımızda 
aslında ihtiyacımızı gideren soyut unsurların 
yani hizmetlerin saf hizmetler olarak yer 
alabileceği gibi mal ile birlikte sunulan 
hizmetler olarak da yer alabildiği 
görülmektedir. Sunulan hizmetin saflık derecesi 
ve düzeyi arttıkça pazarlama faaliyetleri de o 
ölçüde farklılaşmakta bir anlamda da 
zorlaşmaktadır. Hizmet pazarlaması karması 
hizmetin kendine has özelliklerine göre 
şüphesiz mal pazarlaması karmasına göre 
farklılık gösterecektir. Temel pazarlama 
karması ya da pazarlama fonksiyonları olarak 
adlandırdığımız ürün, fiyat, dağıtım ve 
tutundurma genel olarak kabul görmüş 
pazarlama tanımının içerisinde yer almaktadır 
(Cohen’den akt. MUCUK, 2010: 4). Bu bileşenler 
mal, hizmet ve fikir pazarlaması açısından 
temeldir ve değişmemektedir. Bu temel 
pazarlama karma elemanlarına farklı yazarlar 
tarafından yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Bazı 
yazarlar temel “4p”ye konumlandırma ve 
tüketici odaklılığı da ekleyerek, “6p” kavramını 
ortaya çıkarmıştır (İSLAMOĞLU, 2002: 33). 
Bunun dışında uluslararası pazarlama açısından 
ise politik güç ve kamuoyu oluşturma 
bileşenleri de genişletilmiş bir 6p kavramını 
karşımıza çıkarmaktadır (TEK, 2008: 60). Bu 
bileşenler işletme amaçları ve çevresel 
faktörlere göre farklılık gösterebilmekle 
birlikte, genel olarak servis pazarlaması ya da 
hizmet pazarlamasında hizmet, fiyat, dağıtım, 
tutundurma, insanlar, fiziksel kanıt ve süreçler 
olarak sayılabilir (www.psychcentral.com’dan 
akt. TEK, 2008: 61). Fiziksel kanıt ve süreçlerin 
hizmet pazarlaması karmasına eklenmesinin en 
önemli sebebi, hizmetlerde katılımcı olarak 
tanımlayabileceğimiz çalışanların, hizmetin 
üretildiği yerde tüketilmesi prensibine bağlı 
olarak önemli olması, hizmetin sunulduğu 
fiziksel ortamın önemi ve iş süreçlerinin yine 
üretildiği yerde tüketilmesinden dolayı önem 
arz etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
bileşenler aynı zamanda pazarlama karar 
süreçlerinin artmasına ve zorlaşmasına neden 
olmaktadır. Özellikle insan kavramının süreçte 
daha fazla yer alması bu zorluğun en önemli 
sebepleri arasındadır.  

Belediyeler, günümüzde üzerlerine yüklenen 
gerek siyasi, gerekse ekonomik amaçlar 
nedeniyle modern kent anlayışının oluşması 
için aktif olarak çalışması ve gelişmesi gereken 
kurumlardır. Özellikle yerelleşme kavramının 
kamu yönetimi örgütlenmesi içerisinde sıklıkla 

tartışılır hale gelmesi ve idari vesayetin 
azaltılması yönündeki gelişmeler neticesinde bu 
yönde yapılan düzenlemelerle belediyelerin 
modern kentlerin oluşumundaki etkisi ve gücü 
artmıştır. Bu gücün artması, beraberinde 
belediyelere sundukları hizmetler açısından 
ciddi yükler getirmiştir. İdari vesayetin 
azaltılması ile güçlenen belediyeler özellikle 
alacağı kararlarda çok daha fazla pazar yönlü, 
olmak yani kamu sektörü açısında vatandaş 
odaklı olmak zorundadırlar. Bunun en önemli 
sebebi, şüphesiz siyasi amaçlardır. Tek başına 
bu amaç bile, ihtiyaca uygun hizmetlerin, 
istenilen maliyetle, istenilen yerde ve istenilen 
süreçlerle sağlanması için yeterlidir. Olayın 
sosyal boyutu da şüphesiz bu gerekliliği 
artırmaktadır. 

Genel anlamda daralan pazar yapıları bugün 
işletmelerde ister hizmetler noktasında olsun 
ister mallara ilişkin pazarlama kararlarında 
olsun çok daha fazla yerel düşünmeyi 
zorlamaktadır. “Global düşün yerel hareket et” 
anlayışı bugün işletmelerin pazarlama 
kararlarını etkileyen önemli stratejiler 
arasındadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
belediyeler, tam da bu stratejiye uygun birer 
kurum örneği sergilemektedir. Belediyeler 
siyasi, ekonomik ve toplumsal amaçları olan 
kurumlardır. Bu kurumların kendi 
hemşehrilerine daha iyi ve kaliteli hizmet 
götürme anlayışı onların bu amaçlara 
ulaşabilmesi için önemlidir. Belediyeler 
açısından yüksek müşteri değeri yaratabilmek 
ancak vatandaşlarının hizmetlerden elde 
ettikleri faydanın, bu hizmetlere ilişkin 
ödedikleri bedellere oranının yüksek olması ile 
mümkündür. Bu anlamda düşünüldüğünde de 
kamu sektöründe pazarlama uygulamalarının 
yerel bazda belediyeler tarafından planlanması 
ve uygulanması son derece önemli hale 
gelmiştir. 

Belediyelerde hizmet pazarlaması anlayışı 
giderek yaygınlaşmasına rağmen henüz 
istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu anlayışın 
yaygınlaşamamasının en önemli nedeni kâr 
amaçlı kurumlar olmayan belediyelerin geçmiş 
dönemlere ait yanlış politikalardan 
kurtulamamış olmaları, yöneticilerin pazarlama 
formasyonuna ve vizyonuna sahip olmamaları 
ve birçok hizmeti sunmak ve yürütmek 
konusunda kendilerini yeterli hissetmemeleri 
olarak sıralanabilir. Özellikle son yıllarda kamu 
yönetiminde Avrupa Birliği (AB) müktesebatına 
uyum süreçleri ile birlikte uygulanmaya 
çalışılan modern yönetim teknikleri, pazarlama 
anlayışının gelişmesine katkıda bulunmakla 
beraber hiçbir zaman pazarlama anlayışının 
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tam olarak uygulanmasını sağlayamamıştır 
(TORLAK, 1999: 105). 

Hizmet pazarlaması kavramı mal 
pazarlamasından farklılık gösterdiği gibi, 
hizmeti sunan kurumun kamu kurumu veya kâr 
amacı güden veya gütmeyen kurum olmasına 
göre de farklılık gösterecektir. Kamu 
idarelerinin veya kamu kurumu niteliğine sahip 
idarelerin hizmet sunumları ve özel sektör 
hizmet sunumları arasındaki temel farklar 
ekonomik, finansal,  yapısal ve politik 
faktörlerden oluşmaktadır (CHEW ve 
VİNESTOCK, 2012: 476). Bu farklar; ekonomik 
açıdan bakıldığında sunumların kamu 
kurumları tarafından sunulan hizmetlerde 
sınırlı ve tamamen tüketici istekleri 
doğrultusunda olmaması iken, finansal açıdan 
kamu kurumlarının doğrudan kar amaçlı 
hareket etmemesi, yapısal açıdan ise kamu 
hizmet sunumlarında karmaşık yasal 
çerçevelerin olmasıdır. Son olarak politik açıdan 
hizmet sunumlarındaki farklılık ise özellikle 
merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin çatışma 
halinde olmasından kaynaklanmaktadır. Politik 
amaçlar şüphesiz pazarlama faaliyetlerinin ve 
yöntemlerinin şekillenmesinde önemlidir. 
Ancak amaç bu bile olsa yerel kamu kuruluşu 
olarak belediyelerde pazarlama anlayışının 
yerleşmesi artık bir zorunluluktur.  

Günümüz idari yaşamında önemi giderek artan 
belediyeler başta konumlandırma olmak üzere 
ancak doğru ve stratejik pazarlama 
fonksiyonlarıyla marka şehirlerini 
oluşturabilmekte ve bu anlayışla elde ettikleri 
değerlerle paydaşlarına daha iyi hizmetler 
sunabilmektedirler. Bu yaklaşım aynı zamanda 
dolaylı olarak paydaşların şahsi menfaatlerine 
de katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak 
baktığımızda belediyelerin pazarlama 
anlayışına ve pazar odaklılığa sahip olması, hem 
daha iyi hizmet sunumları için gerekli kaynak 
alt yapısının uzun vadede oluşmasına hem de 
paydaşların şahsi menfaatlerinin artırılmasına 
katkı sağlamakta, bu da şüphesiz belediyeler 
için önemli olan siyasi amaçlara ulaşılmasına 
ortam sağlamaktadır.  

Pazarlama anlayışının gerekleri, pazar yönlülük, 
bütünleşik pazarlama çabaları ve uzun vadeli 
tüketici tatmini ile kâr sağlamaktır (KOTLER ve 
AMSTRONG, 2004: 13). Bu temel pazarlama 
anlayışı gerekleri içerisinde pazar yönlü 
olabilmek ancak süreçlere müşterilerin ve 
paydaşların katılımıyla sağlanabilmektedir. 
Belediyelerde hizmet pazarlaması açısından 
düşünüldüğünde ise katılım bu değişkenin en 
önemli uygulaması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmayla özellikle mevcut 

durumda Kırıkkale Belediyesi hizmet 
süreçlerine vatandaşların yani müşterilerin 
katılım düzeyinin ne olduğu ortaya çıkarılmış, 
yine katılımın hangi hizmetlerde ve hangi 
pazarlama bileşenlerinde sağlanmasının gerekli 
olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.   

3. YEREL KATILIMIN HİZMET 
PAZARLAMASINDAKİ ETKİNLİĞİNİ 
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 
KIRIKKALE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmayla bir kamu tüzel kişiliği olan ve 
yerel katılımın en fazla konuşulduğu alan olan 
belediyelerde yerel katılımın hizmet 
pazarlaması noktasındaki etkinliği belirlenmeye 
çalışılmıştır. Belediyelerin hizmet pazarlaması 
fonksiyonlarında yerel katılımı sağlama 
düzeyinin nasıl olması gerektiği ve halkın hangi 
hizmet pazarlama fonksiyonlarında katılımı 
daha önemli bulduğu bu araştırma ile ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada bir diğer 
tespitte belediyeler de vatandaşın katılım 
düzeyine göre hizmet pazarlama 
fonksiyonlarından memnuniyet algısının nasıl 
değiştiğidir. Bu şekilde hem belediyelerde 
hizmet pazarlama fonksiyonlarına ilişkin 
beklentide hem de algıda katılım ne düzeyde 
etkili olmaktadır tespiti yapılmaya çalışılmıştır.  

3.2. Araştırmanın Önemi 

Pazarlama konu itibari ile bugün özel sektör 
dışında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşları ve kâr 
amacı gütmeyen kuruluşları da kapsamış 
durumdadır. Özel sektördeki müşteri, müşteri 
memnuniyeti ve kârlılık anlayışı, kamu 
sektöründe vatandaş memnuniyeti, politik 
amaçlar, kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu 
yönlendirme şekline dönüşmüş durumdadır. 
Gerek siyasi amaçlar, gerekse kamu kurum ve 
kuruluşu niteliğindeki kurumların varlıklarının 
sorgulanır hale gelme durumu, vatandaş 
memnuniyetinin sağlanmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı modern 
pazarlama anlayışı kavramı tüm kamu kurum, 
kamu kuruluşu niteliğindeki kurumlar ve kâr 
amacı gütmeyen kurumlarda hizmet 
pazarlaması kavramı ile kendini 
göstermektedir. Bilinçlenen vatandaş kitlesi her 
geçen gün bu kurumları daha iyi hizmet 
verebilmeleri noktasında zorlamakta ve farklı 
açılımlarla devlet politikalarının değişmesine 
etkide bulunmaktadır. 

Günümüz modern pazarlama anlayışının en 
yeni yaklaşımları hiç şüphesiz müşterilerin 
ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanması ve 
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ilişkisel yaklaşımlarla müşteri sadakatinin 
oluşturulması temeline dayanmaktadır. Bu 
noktada işletmelerin daha spesifik şekilde, yani 
daha özel pazar bölümlerine yönelerek yerel 
yaklaşımları kullanması kaçınılmazdır. Bu 
yaklaşımın kamu hizmet pazarlamasındaki 
karşılığı aslında yerel katılımla 
tanımlanabilmektedir. Çok daha yerel şekilde 
etkileşimli olarak pazarlama faaliyetlerinin 
gösterilmesi bugün modern pazarlamanın 
uzantılarıdır. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde kamu hizmet 
pazarlamasında yerel katılım anlayışının ne 
ölçüde uygulandığı ve vatandaşların yani 
müşterilerin hangi pazarlama kararlarında 
katılımı önemsediği tüm kurumların stratejik 
kararları için son derece önemli olmaktadır. Bu 
araştırmayla, yerel katılım yaklaşımının 
uygulanabilirliği ve hangi alt hizmet pazarlama 
karma elemanlarında daha önemle üzerinde 
durulması gerektiği ortaya çıkarılabilecektir.  

3.3. Araştırmanın yöntemi ve örneklem 

Araştırma birincil elden veri toplama yöntemi 
olan yüz yüze anket yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle 
demografik sorulara yer verilmiş daha sonra 
sırasıyla yerel katılıma ve hizmet pazarlama 
fonksiyonlarına ilişkin kararlarda yerel 
katılımın ne derece etkin kullanıldığına ilişkin 
ölçekler kullanılmıştır. Birinci ölçekte yerel 
katılımın belediye hizmet guruplarında ne 
ölçüde uygulandığı ortaya çıkarılmıştır. İkinci 
ölçekte belediyelerin hizmet pazarlama 
kararlarında yerel katılımın kullanım düzeyinin 
hangi pazarlama kararlarında daha önemli 
olması gerektiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü ölçekte ise vatandaşların mevcut 
durumda belediye hizmet pazarlaması alt 
değişkenlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci ve üçüncü 
ölçek aynı sorulardan oluşmakla birlikte, ikinci 
ölçekte beklenti, üçüncü ölçekte ise mevcut algı 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada hem 
Kırıkkale Belediyesi’nde hizmet pazarlaması alt 
değişkenlerinde katılıma ilişkin beklenti hem de 
katılım düzeyine göre bu alt değişkenlere ilişkin 
memnuniyet algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Ana 
kütle çok büyük olduğu için örneklem kullanımı 
söz konusu olmuştur. Anketler şehrin işlek 
yerlerinde tesadüfi olarak seçilen vatandaşlara 
uygulanmış ve anket sayısı ana kütleyi temsil 
edecek şekilde belirlenmiştir. Sonlu ana kütle 
hesabı ile 384 anket istatistiksel olarak %5 hata 
payıyla yeterli olacak iken (SAUNDERS, LEVIS 
ve Diğ. 2003: 156), daha homojen bir örneklem 
oluşturulmak adına 600 anket uygulanmış ve 
598’i geçerli kabul edilerek araştırma 
tamamlanmıştır. Araştırma 2013 Nisan ve 
Mayıs aylarında gerçekleştirilmiştir. Anket 
soruları tüm örnekleme uygulanmadan önce 
yaklaşık 50 anket ön araştırmada uygulanmış 
ve eksiklikleri giderilmiştir.  

Araştırma soruları SPSS 17 bilgisayar destekli 
istatistik programında analiz edilmiş ve 
parametrik testler kullanılarak yorumlanmıştır. 
Öncelikle demografik sorularla ve yerel 
katılımın belediye hizmetlerinde ne ölçüde 
kullanıldığı, temel istatistiki analizler 
kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Yerel 
katılımının hizmet pazarlaması bileşenlerinde 
kullanılma  gereklilik düzeyi ise önce faktör 
analiziyle alt bileşenlere ayrılmış ve demografik 
değişkenlerde nasıl algı farklılığı gösterdiği de 
parametrik testler olan “Anova” ve “t” 
testleriyle incelenmiştir. 
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3.6. Araştırmanın Bulguları (Temel İstatistiki 
Analizler) 

Tablo 1: Demografik Değişkenler 

  N % 

E
ğ

it
im

 D
u

ru
m

u
 İlkokul 91 15 

Ortaokul 100 17 

Lise 229 39 

Önlisans 65 11 

Lisans 101 17 

Lisansüstü 7 1,2 

Toplam  593 100 

M
e

sl
ek

 

Memur  105 18 

Emekli 62 11 

Esnaf 201 34 

İşçi 101 17 

Öğrenci 36 6,1 

Ev hanımı 67 11 

Öz. Sek. Beyaz 
Yak. Çalışan 

17 2,9 

C
in

si
y

et
 Toplam 589 100 

Erkek 410 69 

Kadın 188 31 

Toplam  598 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Yerel katılımın hizmet pazarlamasında 
etkinliği beklentisi cinsiyete göre anlamlı 
farklılık göstermektedir. 

H2: Yerel katılımın hizmet pazarlamasında 
etkinliği beklentisi eğitim durumuna göre 
anlamlı farklılık göstermektedir. 

H3: Yerel katılımın hizmet pazarlamasında 
etkinliği beklentisi yapılan mesleğe göre 
anlamlı farklılık göstermektedir. 

H4: Yerel katılımın hizmet pazarlamasında 
etkinliği algısı, yerel kararlara katılım düzeyine 
göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

3.5. Araştırmanın Kısıtları ve Varsayımları 

Araştırmamızdaki en temel kısıt araştırmanın 
sadece Kırıkkale Belediyesi için uygulanmış 
olması iken, en temel varsayımımız ise 
katılımcıların anket sorularına doğru cevap 
vermesinin sağlanmış olmasıdır.  
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Tablo 2: Belediye Hizmetlerinde Halkın Katılım Düzeyi ve Katılım Araçları 

 

 

Hizmetler/katılım aracı 

D
il

ek
çe

 il
e 

Ç
eş

it
li

 t
o

p
la

n
tı

la
r 

T
el

ef
o

n
 

e-
m

ai
l 

R
ef

er
an

d
u

m
 

K
am

u
o

yu
 

yo
k

la
m

as
ı(

an
ke

t)
 

B
ir

eb
ir

 
yö

n
et

ic
il

er
le

 
gö

rü
şe

re
k

 

Ç
eş

it
li

 k
u

ru
ll

ar
d

a 
G

ö
re

v 
al

an
 

ar
ac

ı 
k

im
se

le
r 

va
sı

ta
sı

 
il

e 
M

ah
al

le
 

m
u

h
ta

rl
ar

ı 
va

sı
ta

sı
 il

e 

T
o

p
la

m
 

1) İmar ve şehircilik hizmetleri           

a-İmar ruhsatları 45  2    21 1  69 

b-İnşaat kontrol 10  2   1 8   21 

c-İmar programı 9  1    8   18 

Toplam 64  5   1 37 1  108 

2) Temel kentsel hizmetler           

a-Yol ve meydan 28 1 11 1   13  2 56 

b-Kanalizasyon 16 1 12 2   7   38 

c-Park ve mezar 3 1 3 2   6   15 

d-Su-elektrik 13 1 7 3   8 1 1 34 

e-Çöp toplama 21 1 17 2   6  1 48 

f-Yol temizliği 10 1 10 1   5 1 1 29 

g-İtfaiye 2   1   2   5 

h-Trafik 4  2 1   3   10 

I-Ulaşım 5      2  1 8 

Toplam 102 6 62 13   52 2 6 243 

3) Ekonomik hizmetler           

a-Hal    1   3   4 

b-Mezbahane 2      2 1  5 

c-Pazar yerleri 3 1    1 5 1 1 12 

d-Sanayi bölgeleri ve çarşılar 2      1   3 

e-Turizm ile ilgili hizmetler 1      1   2 

Toplam 9 1  1  1 12 2 1 26 

4) Sosyal hizmetler           

a-Kütüphane  1      1   2 

b-Mesleki kurslar 3 1     1 1  6 

c-Spor alanları 2   1  1 4   8 

d-İhtiyar-çocuk hizmet ve bakım evleri       3   3 

e-Kültürel değerlerin korunması ve 
tanıtılması 

      1   1 

Toplam 6 1  1  1 10 1  20 

5) Mali ve hukuki hizmetler           

a-Yerel vergiler 11    1  7   19 

b-Belediye cezaları 11   1 1  6   19 

c-İstimlak 6      2   8 

Toplam 28   1 2  15   46 

 

Araştırma sonuçlarına göre, halkın belediye 
hizmetlerine katılımı oldukça düşük 
düzeydedir. Bu kadar fazla konuşulan ve 
üzerinde durulan bir konuda katılım çoğunlukla 
sağlanamamaktadır. Katılımın neden 
sağlanamadığı konusunda sorduğumuz açık 
uçlu sorularda genel itibariyle halkın algısının 
katılım ile herhangi bir sonuca ulaşamayacağını 

düşünmesi yönünde olduğu görülmüştür. 
Bunun dışında daha önceki katılım çabalarının 
hizmetlere olumlu yansıyan sonuçlarının 
görülememiş olması da etkilidir. Katılımı bir 
şekilde sağlayan katılımcıların ise özellikle 
dilekçe ve yöneticilerle birebir ilişi kurarak 
katılmaya çalıştıkları gözlenmiştir. Bu klasik 
katılım araçlarının dışına çok fazla çıkılamadığı 
yukarıdaki tablodan açıkça görülmektedir. Buna 
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göre en fazla katılım temel kentsel hizmetlerde 
gerçekleşmiştir. Buradaki katılım sayısı toplam 
243’tür. Katılımın bu hizmet grubunda 
yoğunlaşmasının sebebi,  bu grupta yer alan 
belediye hizmetlerinin, vatandaşın gündelik 
yaşam kalitesinde etkili olan ve temel hizmet 

olarak görülebilecek hizmetlerden oluşmasında 
aranabilir. Vatandaşların bu hizmetler 
noktasında daha duyarlı olması ve katılım 
refleksi göstermesini hizmetlerin özelliğine 
bağlamak doğru bir yaklaşım olarak görülebilir. 

 

Hizmet Pazarlamasında Yerel Katılımın Etkinliğine Yönelik Faktör Analizi 

Tablo 3: Belediye Hizmetlerinde Yerel Katılım ve Hizmet Pazarlaması Karması Faktör Analizi 

 

Değişkenler 

Faktör 
Yükleri 

Öz 
değer 

Açıklanan 
Varyans 

% 

Toplam 
Varyans
% 

Faktör 1: Fiyat-Ürün ve Fiziksel ortam  8,75 36,46 36,46 

Belediyemiz çöp ve emlak vergilerini belirlerken bizleri 
düşünmekte ve bizimde fikrimizi alarak uygun fiyat 
oluşturmalıdır. 

,73  
  

Belediyemiz sunduğu özellikle ekonomik hizmetlerle ilgili 
fiyatlama yaparken bizleri düşünmeli ve bizimde fikrimizi alarak 
uygun fiyat belirlemeye çalışmalıdır. 

,70  
  

Belediyemiz sunduğu hizmetlerle ilişkin bir eksiklik 
yaşandığında bunu bizim isteklerimiz doğrultusunda 
düzeltmelidir. 

,66  
  

Belediyemiz sunduğu hizmetlerle ilgili beklentilerimizi 
karşılamalıdır. 

,64  
  

Belediyemiz hangi hizmetleri bize sunacağını bizim fikirlerimiz 
doğrultusunda yapmalıdır. 

,63  
  

Belediyemiz kentsel yaşam kalitemizi artıracak hizmetleri bulup 
bize sunmalıdır. 

,63  
  

Belediyemizin hizmet sunduğu kendi binası bizimde ihtiyaç ve 
fikirlerimizde gözetilerek son derece modern olmalıdır. 

,56  
  

Belediyemizin sunmuş olduğu ekonomik hizmetlerin sunulduğu 
binalar bizimde ihtiyaç ve fikirlerimizde gözetilerek son derece 
modern olmalıdır. 

,55  
  

  

Faktör 2: Süreçler  2,22 9,24 45,70 

Belediyede işim olduğunda bunu çok hızlı bir şekilde 
halledebilecek şekilde bizim isteklerimiz doğrultusunda 
süreçleri planlamalıdır. 

,85  
  

Belediyede işlerimiz olduğunu çok fazla bürokrasiye takılmadan 
kolayca halledebilmeliyim. 

,82  
  

Belediyemizde gereksiz hiçbir evrak işi zorlaştırmak için 
istenmemelidir. 

,81  
  

Belediyemizde işler isteklerimiz doğrultusunda son derece 
planlı ve sistematik yürümelidir. 

,51  
  

  

Faktör 3: Stratejik düşünme  1,80 7,51 53,21 

Belediye idaresinde yapılan işler birbirini tamamlar ve devamı 
niteliğinde olmalıdır. 

,79  
  

Belediye yönetimimiz yaptığı hizmetlerle gelecek dönemleri de 
düşünmelidir. 

,76  
  

Belediyemizde şikayet ve dilekler dikkate alınmalıdır. ,63    

  

Faktör 4: Tanıtım  1,63 6,79 60,01 

Belediyemiz sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanacağımız 
konusunda bizi yeterince bilgilendirilmelidir. 

,75  
  

Belediyemiz sunduğu hizmetleri bizim kullandığımız kanalları 
gözeterek bize etkin şekilde duyurabilmelidir. 

,71 
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Belediyemiz yaptığı hizmetleri bizimde fikrimizi alarak, bizlerin 
takip edebileceği ortam ve araçlarla yapmalıdır. 

,69 
   

Belediyemizde vergi ve ekonomik hizmetlerin fiyatları bizlerin 
durumları gözetilerek diğer il belediyelerine göre daha uygun 
olmalıdır. 

,51 
   

  

Faktör 5: Kurum dışı çalışanlar  1,29 5,39 65,40 

Belediyemizin kullandığı taşeronlar da bize ve düşüncelerimize 
uygun hizmet etmek anlayışı içerisinde olmalıdır. 

,75 
   

Belediyemiz bazı hizmetleri sunarken taşeron kullanmaktadır ve 
bu taşeronlar işini en iyi yapan kişilerden oluşmalıdır. 

,71 
   

Belediyemiz taşeronları bize daha iyi hizmet sunmak amacıyla 
kullanmalıdır. 

,69 
   

 

Faktör 6: Kurum içi çalışanlar  1,08 4,52 69,92 

Belediye çalışanları vatandaşa karşı vatandaşın istediği şekilde 
her zaman anlayışlı olmalıdır  

,83 
   

Belediye bünyesinde görev yapan çalışanlar, vatandaşın istediği 
şekilde her zaman vatandaşa karşı saygılı olmalıdır. 

,81 
   

 

Tüm Alfa ,92 

KMO=, ,89 

Sig ,00 

 

Araştırma sonuçlarına göre, yerel katılımın 
hizmet pazarlamasındaki etkinliğine yönelik 
gerçekleştirilen varimaxrotationlu faktör 
analizine göre, 6 alt faktör grubu oluşmuştur. 
Bu faktör grupları sırası ile Fiyat-Ürün ve 
Fiziksel ortam, Süreçler, Stratejik düşünme, 
Tanıtım, Kurum dışı çalışanlar ve Kurum içi 
çalışanlardır. Bu altı faktör grubu toplam 
varyansın %69’unu oluşturmaktadır. Ölçeğin 
faktör analizine uygunluğu ve yeterliliği ise p 
değerinin ,000 çıkması ve KMO değerinin ,889 
çıkmasından anlaşılmaktadır. Aynı zamanda 
ölçeğin güvenilirliğine yönelik gerçekleştirilen 
reabilty araştırması sonucuna göre ölçek 
yüksek düzeyde güvenilirdir (Alfa: ,920).  

Araştırma sonucuna göre belediyelerde yerel 
katılım ve hizmet pazarlaması konusunda bu 
altı faktör grubu kurumun pazarlama 
kararlarına yön verecek olan üst değişkenlerdir. 
Buna göre belediyelerde yerel katılım ve hizmet 
pazarlaması konusundaki ilk alt değişken fiyat-
hizmet ve fiziksel ortamdır, ikinci değişken 
süreç yönetimi, üçüncü alt değişken stratejik 
yaklaşımlar, dördüncü alt değişken tanıtım, 
beşinci alt değişken kurum dışı çalışanlar ve son 
alt değişkende kurum içi çalışanlar yani 
katılımcılardır. Buna göre belediyeler yerel 
katılımı sağlayacak şekilde pazarlama 
karmalarını oluştururken bu alt değişkenlere 
göre karar almalı ve faktör 1’den faktör 6’ya 

kadar alacakları kararlarda vermeleri gereken 
önem düzeyi bu sıralamada oluşmalıdır. 

Hipotez Testleri 

Tablo 4: Cinsiyet Değişkeninin Belediye Hizmet 
Pazarlamasında Yerel Katılımın Etkinliği 

Değerlendirmesi Ortalama Değerler 

  Cinsiyetiniz N Ortalama 

Regr 
Faktör 

1 

Bay 370 0,05 

Bayan 168 -0,11 

Regr 
Faktör 

2 

Bay 370 -0,08 

Bayan 168 0,18 

Regr 
Faktör 

3 

Bay 370 -0,03 

Bayan 168 0,08 

Regr 
Faktör 

4 

Bay 370 -0,02 

Bayan 168 0,05 

Regr 
Faktör 

5 

Bay 370 -0,03 

Bayan 168 0,06 

Regr 
Faktör 

6 

Bay 370 -0,03 

Bayan 168 0,07 

Faktör 1: Fiyat-Ürün ve Fiziksel ortam, Faktör 2: 
Süreçler, Faktör 3: Stratejik düşünme, Faktör 4: 

Tanıtım, Faktör 5: Kurum dışı çalışanlar, Faktör 6: 
Kurum içi çalışanlar 

Yerel katılımın hizmet pazarlamasının hangi 
değişkenlerinde daha önemli olduğuna ilişkin 
istatistiki ortalama değerlere göre, erkeklerin 
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ortalama değerlerinin faktör 1’de yani fiyat-
ürün ve fiziksel ortamda kadınlara göre daha 
yüksek olduğu tablo 4’de görülmektedir. Buna 
göre yerel katılım erkeklere göre 
belediyelerdeki hizmet pazarlaması 
değişkenlerinden sadece fiyat-ürün ve fiziksel 
ortamda daha önemli bulunmuştur. Bunun 
dışında belediyelerdeki hizmet pazarlaması 
değişkenleri olan süreçler, stratejik düşünme, 
tanıtım, kurum dışı çalışanlar ve kurum içi 
çalışanlar da ise kadınlara göre yerel katılım 
daha önemli bulunmuştur. Erkekler fiyat-ürün 
ve fiziksel ortam gibi daha somut pazarlama 
değişkenlerini soyut unsurlara göre daha fazla 
önemsemektedir.  

Tablo 5: Cinsiyet Değişkeninin Belediye Hizmet 
Pazarlamasında Yerel Katılımın Etkinliği 

Değerlendirmesi Bağımsız T Testi 

  t p 
Regr Faktör 1 1,824 0,1 
Regr Faktör 2 -2,91 0 
Regr Faktör 3 

-1,2 0,2 
Regr Faktör 4 -0,72 0,5 
Regr Faktör 5 -0,91 0,4 
Regr Faktör 6 -1,02 0,3 

Faktör 1: Fiyat-Ürün ve Fiziksel ortam, Faktör 2: Süreçler, 
Faktör 3: Stratejik düşünme, Faktör 4: Tanıtım, Faktör 5: 

Kurum dışı çalışanlar, Faktör 6: Kurum içi çalışanlar  

Araştırma sonuçlarına göre, belediyelerdeki 
hizmet pazarlaması değişkenlerinden sadece 
süreçlerde, yerel katılım cinsiyet değişkenine 
göre istatistiki olarak anlamlı farklılık 
göstermiştir (p<0,05). Kadınlar belediyelerde 
hizmet pazarlamasının süreçler alt 
değişkeninde yerel katılımı daha anlamlı 
bulmuşlardır. Buna göre belediyelerin 
pazarlama faaliyetlerinde, süreçler alt değişkeni 
daha fazla dikkate alınmalıdır. Kadınlar hizmet 
sürecini erkeklere göre daha fazla 
önemsemektedirler. İş yapma süreçlerinde 
özelikle kadınlara yönelik faaliyetlerde 
belediyelerin daha dikkatli davranması ve 
pazarlama kararlarını buna göre alması başarı 
için önemli olabilmektedir.  Buna göre H1 kabul 
edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6: Eğitim Durumu Değişkeninin Belediye 
Hizmet Pazarlamasında Yerel Katılımın Etkinliği 
Değerlendirmesi Ortalama Değerler 

  
Eğ. 

Durumu 
N Ort. 

 

Eğ. 
Durumu 

N Ort. 

R
e

g
rf

ac
to

r 
1

 

İlkokul 81 -0,1 

R
e

g
rf

ac
to

r 
4

 

İlkokul 81 0,39 

Ortaokul 90 -0,1 Ortaokul 90 -0,1 

Lise 197 0,07 Lise 197 -0,1 

Önlisans 
(2 yıllık) 

62 -0,1 
Önlisans 
(2 yıllık) 

62 0 

Lisans(4 
yıllık) 

96 0,07 
Lisans(4 

yıllık) 
96 0 

Lisansüstü 7 0,38 Lisansüstü 7 0,08 

Toplam 533 0 Toplam 533 0 

R
e

g
rf

ac
to

r 
2

 

İlkokul 81 0 

R
e

g
rf

ac
to

r 
5

 

İlkokul 81 0,04 

Ortaokul 90 -0 Ortaokul 90 0,16 

Lise 197 -0,2 Lise 197 0,06 

Önlisans 
(2 yıllık) 

62 0,15 
Önlisans 
(2 yıllık) 

62 -0,3 

Lisans(4 
yıllık) 

96 0,15 
Lisans(4 

yıllık) 
96 -0,1 

Lisansüstü 7 0,98 Lisansüstü 7 -0,3 

Toplam 533 0 Toplam 533 0 

R
e

g
rf

ac
to

r 
3

 

İlkokul 81 -0,2 

R
e

g
rf

ac
to

r 
6

 

İlkokul 81 -0,2 

Ortaokul 90 0,19 Ortaokul 90 0,05 

Lise 197 -0,1 Lise 197 0,1 

Önlisans 
(2 yıllık) 

62 0,03 
Önlisans 
(2 yıllık) 

62 -0 

Lisans(4 
yıllık) 

96 0,09 
Lisans(4 

yıllık) 
96 -0,1 

Lisansüstü 7 0,08 Lisansüstü 7 0,02 

Toplam 533 0 Toplam 533 0 

Faktör 1: Fiyat-Ürün ve Fiziksel ortam, Faktör 2: 
Süreçler, Faktör 3: Stratejik düşünme, Faktör 4: 

Tanıtım, Faktör 5: Kurum dışı çalışanlar, Faktör 6: 
Kurum içi çalışanlar 

Araştırma sonuçlarına göre, hizmet 
pazarlamasının alt değişkenleri olan fiyat-ürün 
ve fiziksel ortam, süreçler, stratejik düşünme ve 
tanıtım gibi fonksiyonlarda yerel katılım genel 
itibari ile lisans ve lisansüstü gibi üst eğitim 
düzeylerinde daha yüksek ortalamaya sahiptir. 
Yani bu değişkenlerde katılım üst eğitim 
gruplarında daha önemli bulunurken, daha alt 
düzeydeki eğitim gruplarında ise kurum içi ve 
dışı çalışanlara ilişkin pazarlama 
değişkenlerinde katılım daha fazla önemli 
bulunmuştur.  

Buna göre nitelikli eğitim gruplarında çalışanlar 
dışındaki somut unsurlar ve soyut 
değişkenlerde katılım daha önemli bulunurken, 
daha alt düzey eğitim gruplarında çalışanların 
yaklaşımları konusunda katılım daha fazla 
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önemli bulunmuştur. Hedef kitlenin eğitim 
düzeyine bağlı olarak belediyeler pazarlama 
kararları alırken özellikle düşük eğitim düzeyi 
vatandaşlara yönelik hizmetlerde katılımcılar 
olarak tanımlayabileceğimiz çalışanlar daha 
özenle belirlenmeli ve insan kaynakları 
politikaları buna göre düzenlenmelidir. 
Tanıtıma ilişkin faktör 4 grubunda ise ilkokul, 
lisans ve lisansüstü eğitim gruplarının katılımı 
daha önemli buldukları görülmektedir.  

Tablo 7: Eğitim Durumu Değişkeninin Belediye 
Hizmet Pazarlamasında Yerel Katılımın Etkinliği 

Değerlendirmesi Tek Yönlü Varyans Analizi 
(Anova) Testi 

  F p. 

Regr Faktör 1 1,069 0,38 
Regr Faktör 2 3,139 0 
Regr Faktör 3 1,32 0,25 
Regr Faktör 4 3,104 0 
Regr Faktör 5 2,137 0,06 
Regr Faktör 6 1,062 0,38 

Faktör 1: Fiyat-Ürün ve Fiziksel ortam, Faktör 2: 
Süreçler, Faktör 3: Stratejik düşünme, Faktör 4: 

Tanıtım, Faktör 5: Kurum dışı çalışanlar, Faktör 6: 
Kurum içi çalışanlar 

Araştırma sonuçlarına göre hizmet pazarlaması 
alt değişkenlerinde yerel katılımın önemi 
vatandaşların eğitim düzeyi açısından sadece iki 
alt değişkende istatistiki anlamlı farklılık 
göstermektedir (p<0,05). Bu alt değişkenler, 
süreçler ve tanıtımdır. Buna göre üst eğitim 
grupları hizmet pazarlamasının alt unsurları 
olan süreç ve tanıtımda katılımı daha önemli 
bulmaktadırlar (Tablo 6). Belediyelerde hizmet 
pazarlaması faaliyetleri özellikle üst eğitim 
gruplarına yönelik olarak süreçler ve tanıtım 
gibi faaliyetlerde katılım daha fazla 
sağlanmalıdır. Duyurum ve halkla ilişkiler gibi 
tanıtım faaliyetlerinde üst eğitim düzeyine 
sahip vatandaşların ve ilkokul mezunu 
vatandaşların katılımının sağlanması etkinliği 
artırırken, yine iş yapma süreçlerinde eğitim 
düzeyi yüksek olan vatandaşların fikirlerinin 
alınması da alt eğitim seviyelerine göre daha 
fazla önem arz etmektedir.  Buna göre H2 kabul 
edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, süreçlere ilişkin 
hizmet pazarlaması değişkeninde lisans ve 
lisansüstü eğitim seviyesine sahip olan 
vatandaşların katılımı, diğer eğitim gruplarına 
göre anlamlı düzeyde daha önemli bulduğu 
görülmektedir. Aynı şekilde lisans ve lisansüstü 
eğitim grupları ile ilkokul mezunlarında 
tanıtımda katılımın diğer eğitim gruplarından 
daha önemli olduğu görülmektedir. Bu sonuç 
alınacak pazarlama kararlarında göz önünde 

bulundurulduğunda etkinliğin daha fazla 
sağlanabileceği söylenebilir.  

Tablo 8: Meslek Değişkeninin Belediye Hizmet 
Pazarlamasında Yerel Katılımın Etkinliği 

Değerlendirmesi Ortalama Değerler 

  Meslek N Ort.   Meslek N Ort. 

R
e

g
rf

a
ct

o
r 

1
 

Memur 
98 0,25 

R
e

g
rf

a
ct

o
r 

4
 

Memur 
98 -0,1 

Emekli 
54 -0,1 

Emekli 
54 -0 

Esnaf 
181 0,06 

Esnaf 
181 -0,1 

İşçi 
93 -0,1 

İşçi 
93 0,13 

Ögrenci 
30 -0,3 

Ögrenci 
30 -0,1 

Ev hanımı 
61 -0,4 

Ev hanımı 
61 0,31 

Özel 
sektör 
beyaz 
yaka 

çalışan 14 0,19 

Özel 
sektör 
beyaz 
yaka 

çalışan 14 0,5 
Toplam 

531 0 
Toplam 

531 0 

R
e

g
rf

a
ct

o
r 

2
 

Memur 
98 0,02 

R
e

g
rf

a
ct

o
r 

5
 

Memur 
98 -0,1 

Emekli 
54 0,14 

Emekli 
54 0,26 

Esnaf 
181 -0 

Esnaf 
181 0 

İşçi 
93 -0,2 

İşçi 
93 -0,1 

Ögrenci 
30 0,41 

Ögrenci 
30 -0,4 

Ev hanımı 
61 -0,1 

Ev hanımı 
61 0,34 

Özel 
sektör 
beyaz 
yaka 

çalışan 14 0,3 

Özel 
sektör 
beyaz 
yaka 

çalışan 14 -0,1 
Toplam 

531 0 
Toplam 

531 0 

R
e

g
rf

a
ct

o
r 

3
 

Memur 
98 0,13 

R
e

g
rf

a
ct

o
r 

6
 

Memur 
98 0 

Emekli 
54 0,1 

Emekli 
54 -0,1 

Esnaf 
181 -0,1 

Esnaf 
181 0,01 

İşçi 
93 0,1 

İşçi 
93 -0,1 

Ögrenci 
30 -0,6 

ögrenci 
30 -0,1 

Ev hanımı 
61 0,07 

Ev hanımı 
61 0,2 

Özel 
sektör 
beyaz 
yaka 

çalışan 14 -0,3 

Özel 
sektör 
beyaz 
yaka 

çalışan 14 0,17 
Toplam 

531 0 
Toplam 

531 0 

Faktör 1: Fiyat-Ürün ve Fiziksel ortam, Faktör 2: 
Süreçler, Faktör 3: Stratejik düşünme, Faktör 4: 

Tanıtım, Faktör 5: Kurum dışı çalışanlar, Faktör 6: 
Kurum içi çalışanlar 
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Araştırma sonuçlarına göre, belediyelerde 
hizmet pazarlaması değişkenlerinde katılımın 
ne düzeyde olduğuna ilişkin ortalama değer 
tablosunda, fiyat-ürün ve fiziksel ortam olarak 
adlandırdığımız somut pazarlama 
fonksiyonlarında katılım memurlarda en 
yüksek şekilde ortaya çıkarken, öğrenci ve ev 
hanımlarında diğer gruplara göre düşük 
düzeyde önemli bulunmuştur. Faktör iki olarak 
adlandırdığımız süreçlerde katılım öğrenci ve 
özel sektör beyaz yaka çalışanlarda yüksek, işçi 
kesimindeyse düşük düzeyde önemli 
bulunmuştur. Stratejik düşünme olarak 
tanımlanan 3. Faktörde ise katılım memurda en 
yüksek öğrencide ise en düşük düzeyde önemli 
bulunurken, 4. Faktör grubu olan tanıtımda 
katılım ev hanımları ve özel sektör beyaz yaka 
çalışanlar tarafından önemli bulunmuş, esnaf 
tarafından ise diğerlerine göre daha az önemli 
olarak değerlendirilmiştir. Kurum dışı 
çalışanlar konusunda katılım ise öğrenci ve 
memurlar tarafından diğer gruplara göre daha 
önemli bulunurken, ev hanımı ve emeklilerde 
daha az önemli bulunmuştur. Son faktör grubu 
olan kurum içi çalışanlar değişkenine ilişkin 
katılımın önemli bulunma düzeyi ev hanımı ve 
özel sektör beyaz yaka çalışan da en yüksek, işçi 
ve öğrencide en düşük düzeyde önemli kabul 
edilmiştir. Bunların anlamlı olup olmaması tek 
yönlü varyans analizi olan Anova testinde 
ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Tablo 9: Meslek Değişkeninin Belediye Hizmet 
Pazarlamasında Yerel Katılımın Etkinliği 

Değerlendirmesi Tek Yönlü Varyans Analizi 
(Anova) Testi 

  F p. 

Regr Faktör 1 3,146 0 
Regr Faktör 2 2,146 0,04 
Regr Faktör 3 2,588 0,01 
Regr Faktör 4 2,715 0,01 
Regr Faktör 5 3,068 0 
Regr Faktör 6 0,898 0,49 

Faktör 1: Fiyat-Ürün ve Fiziksel ortam, Faktör 2: Süreçler, 
Faktör 3: Stratejik düşünme, Faktör 4: Tanıtım, Faktör 5: 

Kurum dışı çalışanlar, Faktör 6: Kurum içi çalışanlar 

Araştırma sonuçlarına göre, hizmet pazarlaması 
değişkenlerinden fiyat-ürün ve fiziksel ortam, 
süreçler, stratejik düşünme, tanıtım ve kurum 
dışı çalışanlar da vatandaşın katılımının önemi 
meslek değişkenlerinde anlamlı düzeyde 
farklılık göstermiştir (p<0,05). Sadece kurum içi 
çalışanlara ilişkin hizmet pazarlaması 
değişkeninde katılımın önemi meslek 
gruplarında anlamlı farklılık göstermemiştir.  
Buna göre H3 kabul edilmiştir. 

  

Tablo 10: Katılım Düzeyi ve Hizmet Pazarlaması 
Karması Memnuniyet Karşılaştırması 

  Katılım düzeyi 

  
Pearson 

Correlation 
Sig.  

(2tailed) 
N 

Ürün fiyat ve fiziksel 
ortama ilişkin 

memnuniyet düzeyi 
,106(*) 0,01 538 

Süreçlere ilişkin 
memnuniyet düzeyi 

-0,06 0,16 538 

Gelecek yönelimli 
stratejik çabalar 

-,163(**) 0 538 

Tanıtım ve duyurum -0,067 0,11 538 
Kurum dışı 

çalışanlar(Taşeronlar) 
-0,058 0,18 538 

Kurum içi çalışanlar -,108(*) 0,01 538 

*  Anlamlılık düzeyi 0,05 

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların bu 
zamana kadar ki katılım düzeyleri ve 
belediyelerdeki hizmet pazarlaması karmasına 
ilişkin memnuniyet düzeyleri 
karşılaştırıldığında, katılım düzeyi ile 3 alt 
faktör grubu olarak ortaya çıkan karma 
elemanlarından ürün-fiyat ve fiziksel ortam, 
gelecek yönelimli stratejik çabalar ve kurum içi 
çalışanlar karma elemanları ilişkili olduğu 
ortaya çıkmıştır (p<0,05). Diğer iki karma 
elemanlarında ilişki görülmemiştir. Buna göre 
H4 kabul edilmiştir. 

İlişkilerin yönü ve düzeyi incelendiğinde, 
katılım düzeyinin, ürün-fiyat ve fiziksel ortam 
karma elemanı ile pozitif yönde düşük bir ilişki 
içerisinde olduğu görülmektedir. Buna göre 
katılım düzeyi arttıkça ürün-fiyat ve fiziksel 
ortama ilişkin memnuniyet ilişkili olarak düşük 
düzeyde de olsa artmaktadır. Bunun dışında 
ilişki tespit edilen gelecek yönelimli stratejik 
çabalar ve kurum içi çalışanlar karma 
elemanlarının, katılımla ters yönde düşük bir 
ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Katılım 
düzeyi arttıkça bu karma elemanlarına ilişkin 
memnuniyet düzeyi düşük düzeyde 
azalmaktadır. Buna göre, katılımın son derece 
önemli olduğu belediyelerde hizmet 
pazarlaması karma elemanlarından ürün-fiyat 
ve fiziksel ortama ilişkin görüş ve öneriler nispi 
olarak belediyeler tarafından alınmış ve buna 
uygun hareket edilebilmişken, yine 
belediyelerden beklenen gelecek yönelimli 
stratejik çabalar ve kurum içi çalışanlara ilişkin 
vatandaş katılımı çok fazla karşılık 
bulamamıştır. Genel olarak memnuniyetin 
sağlanabilmesi ve belediyelerde hizmet 
pazarlamasının başarılı bir şekilde 
uygulanabilmesi katılımın tüm karma 
elemanlarında sağlanabilmesi ile mümkündür. 
Belediyelerin yıllardır süregelen personel 
sorunu ve gelecek yönelimli düşünememesine 
ilişkin vatandaş beklentileri maalesef 
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karşılanamamakta ve bu konuda vatandaşın katılımı cevap bulamamaktadır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre, yerel katılımın 
hizmet pazarlamasındaki etkinliğine yönelik 6 
alt faktör grubu oluşmuştur. Bu faktör grupları 
sırası ile fiyat-ürün ve fiziksel ortam, süreçler, 
stratejik düşünme, tanıtım, kurum dışı 
çalışanlar ve kurum içi çalışanlardır. Bu altı 
faktör grubu kurumun pazarlama kararlarına 
yön verecek olan üst değişkenlerdir. Buna göre 
belediyeler yerel katılımı sağlayacak şekilde 
pazarlama karmalarını oluştururken bu alt 
değişkenlere göre karar almalıdır. 

Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin 
ortalama değerlerinin fiyat-ürün ve fiziksel 
ortam faktör gruplarında kadınlara göre daha 
yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun dışında 
belediyelerdeki hizmet pazarlaması 
değişkenleri olan süreçler, stratejik düşünme, 
tanıtım, kurum dışı çalışanlar ve kurum içi 
çalışanlar faktör gruplarında ise kadınlara göre 
yerel katılım daha önemli bulunmuştur. 
Erkekler fiyat-ürün ve fiziksel ortam gibi daha 
somut pazarlama değişkenlerini soyut 
unsurlara göre daha fazla önemserken kadınlar 
soyut hizmet pazarlaması bileşenlerinde 
katılımı daha önemli bulmuşlardır. Buna göre 
kadınların süreçler, çalışanlar ve tanıtım gibi 
hizmet pazarlaması karma elemanları için 
katılımının sağlanması, erkeklerin ise fiyat-ürün 
ve fiziksel ortama ilişkin kararlara katılımın 
sağlanması pazarlama başarısını 
etkileyebilecektir.  

Araştırma sonuçlarına göre, belediyelerdeki 
hizmet pazarlaması değişkenlerinden sadece 
süreçler, yerel katılım cinsiyet değişkenine göre 
istatistiki olarak anlamlı farklılık 
göstermiştir(p<0,05). Kadınlar belediyelerde 
hizmet pazarlamasının süreçler alt 
değişkeninde yerel katılımı daha anlamlı 
bulmuşlardır. Buna göre belediyelerin 
pazarlama faaliyetlerinde süreçler alt değişkeni 
daha fazla dikkate alınmalıdır. Kadınlar hizmet 
sürecini erkeklere göre daha fazla 
önemsemektedir. İş yapma süreçlerinde 
özelikle kadınlara yönelik faaliyetlerde 
belediyelerin daha dikkatli davranması ve 
pazarlama kararlarını buna göre alması başarı 
için önemli olabilmektedir.   

Araştırma sonuçlarına göre, hizmet 
pazarlamasının alt değişkenleri olan fiyat-ürün 
ve fiziksel ortam, süreçler, stratejik düşünme ve 
tanıtım gibi fonksiyonlarda yerel katılım genel 
itibari ile lisans ve lisansüstü gibi üst eğitim 

düzeylerinde daha yüksek ortalamaya sahiptir. 
Yani bu değişkenlerde katılım üst eğitim 
gruplarında daha önemli bulunurken, daha alt 
düzeydeki eğitim gruplarında ise kurum içi ve 
dışı çalışanlara ilişkin pazarlama 
değişkenlerinde katılım daha fazla önemli 
bulunmuştur. Hedef kitlenin eğitim düzeyine 
bağlı olarak belediyeler pazarlama kararları 
alırken özellikle düşük eğitim düzeyine sahip 
vatandaşlara yönelik hizmetlerde katılımcılar 
olarak tanımlayabileceğimiz çalışanları daha 
özenle belirlemeli ve insan kaynakları 
politikaları buna göre düzenlenmelidir. 

Araştırma sonuçlarına göre, hizmet pazarlaması 
alt değişkenlerinde yerel katılımın önemi 
vatandaşların eğitim düzeyi açısında sadece iki 
alt değişkende istatistiki anlamlı farklılık 
göstermektedir (p<0,05). Buna göre bu alt 
değişkenler süreçler ve tanıtımdır. Üst eğitim 
grupları hizmet pazarlamasının alt unsurları 
olan süreç ve tanıtımda katılımı daha önemli 
bulmaktadırlar. Belediyelerde hizmet 
pazarlaması faaliyetleri özellikle üst eğitim 
gruplarına yönelik yapılan süreçler ve tanıtım 
gibi faaliyetlerde katılım daha fazla 
sağlanmalıdır.  

Araştırma sonuçlarına göre, meslek gruplarının 
hizmet pazarlaması fonksiyonlarında katılımın 
önemine ilişkin algıları da farklılık göstermiştir. 
Buna göre fiyat-ürün ve fiziksel ortam olarak 
adlandırdığımız somut pazarlama 
fonksiyonlarında memurların, süreçler olarak 
tanımlanan fonksiyonlarda öğrenci ve özel 
sektör beyaz yaka çalışanlarının, stratejik 
düşünme olarak tanımlanan bileşenlerde 
memurların, tanıtım olarak açıklanan 
fonksiyonda ev hanımları ve özel sektör beyaz 
yaka çalışanlarının, kurum dışı çalışanlar 
konusunda öğrenciler ve memurların ve son 
faktör grubu olan kurum içi çalışanlar 
değişkeninde ise ev hanımı ve özel sektör beyaz 
yaka çalışanlarının katılımı daha önemli 
bulduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, hizmet pazarlaması 
değişkenlerinden fiyat-ürün ve fiziksel ortam, 
süreçler, stratejik düşünme, tanıtım ve kurum 
dışı çalışanlar da vatandaşın katılımının önemi 
meslek değişkenlerinde anlamlı düzeyde 
farklılık göstermiştir (p<0,05). Sadece kurum içi 
çalışanlara ilişkin hizmet pazarlaması 
değişkeninde katılımın önemi meslek 
gruplarında anlamlı farklılık göstermemiştir.  
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Araştırma sonuçlarına göre, vatandaşın mevcut 
katılım düzeyinin,  hizmet pazarlama karması 
elemanlarına ilişkin memnuniyet 
karşılaştırmasına göre, katılımı yüksek olan 
vatandaşların ürün-fiyat ve fiziksel yere ilişkin 
memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu ancak 
yine katılımı yüksek olanların gelecek yönelimli 
stratejik çabalar ve kurum içi çalışanlar 
konusunda katılımlarına karşılık bulamadıkları 
ortaya çıkarılmıştır. 

Belediyelerin gerek siyasi, gerek sosyal ve 
gerekse yöneticilerin idealist amaçları 
doğrultusunda başarılı olabilmeleri her şeyden 
önce modern pazarlama anlayışına sahip 
olmaları ile sağlanabilir. Bu anlayış içerisinde 
ise günümüzün önemli yaklaşımlarından bir 
tanesi müşterilerin süreçlere katılımının 
sağlanmasıdır. Buradan hareketle belediyelerde 
katılımcı demokrasiyi sağlama amacıyla 
uygulanması gereken yerel katılım kavramı, 

belediyelerdeki hizmet pazarlaması 
bileşenlerine göre belirli ölçülerde farklılık 
göstermektedir. Yine bu farklılıklar yanında 
vatandaşların katılımlarına cevap bulduğu alt 
bileşenler konusunda memnuniyetleri arttıkça 
katılımlarına cevap bulamadıkları bileşenler 
konusunda da memnuniyetsizliklerinin arttığı 
da ortaya konulmuştur. Tüm bu veriler ışığında 
belediyelerin modern hizmet pazarlaması 
anlayışı içerisinde hedef kitlelerine göre hizmet 
pazarlaması karmasında katılıma ilişkin 
beklenti düzeyini tespit etmeleri, özellikle o 
karma elemanlarında katılıma daha fazla önem 
vermeleri ve vatandaşların bu karma 
elemanlarında katılımlarına cevap bulduğu 
ölçüde memnun kalacaklarının bilinmesi 
belediyelerdeki hizmet pazarlama başarısının 
temel değişkenleridir. 
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ÖZ 

Çalışmada, Dünya enerji tüketiminde büyük bir ağırlığı olan petrolün ekonomik kalkınma açısından önemi 
değerlendirilmiştir. Özellikle petrol ithalatçısı ülkeler açısından büyük önem taşıyan bu fosil kaynak en eski enerji 
kaynaklarından birisidir. Günümüzde tükenme endişelerinin sıkça dile getirilmeye başlandığı petrolün ekonomik 
kalkınma açısından öneminin değerlendirilmesi için çalışma da Dünya enerji piyasası içerisinde petrolün rolü çeşitli 
grafikler ve tablolar eşliğinde incelenmiştir. Ayrıca ekonomik kalkınmanın temel girdilerinden biri olarak kabul edilen 
petrolün fiyatındaki gelişmelerde çeşitli veriler ile birlikte değerlendirilerek ekonomik kalkınmanın maliyetinde 
oluşabilecek değişiklikler irdelenmiştir. Son dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki petrol tüketimindeki artış ve 
petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş değerlendirildiğinde, ekonomik kalkınmanın maliyetinin her geçen gün arttığı ve 
önümüzdeki dönemde de artacağı öngörülmektedir. Çeşitli pencerelerden durum değerlendirildiğinde, petrol 
günümüzde ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez girdilerinden birisidir ve bu konumunu önümüzdeki dönemde de 
koruması beklenmektedir. 
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ABSTRACT 

In this study, importance of the oil - which has a huge share in the world energy consumption - is evaluated with regard 
to economic development. This fossil resource that has crucial importance especially for the oil exporting countries is 
one of the oldest energy resources. While the concerns are being raised with regard to scarcity of this source nowadays, 
the role of oil in the World energy market is analyzed by using various graphs in order to evaluate the importance of oil 
for economic development. Furthermore, the possible variations in the cost of economic development are examined 
through evaluating the fluctuations in the prices of oil which is considered as one of the main input for economic 
development. When we consider the recent increases in the oil consumption of developing countries and increase in the 
oil prices; it is projected that the cost of economic development increases day by day and it will also increase along the 
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GİRİŞ 

Petrol, günümüz ekonomileri açısından oldukça 
önemli bir enerji girdisidir. Bunun en önemli 
sebeplerinden biri, petrolün Dünya toplam 
enerji tüketimi içerisindeki yüksek payıdır. 
Petrolün yoğun kullanımının en önemli sebebi 
ise yaygın tüketim ağıdır. Günümüzde elektrik 
üretiminden, taşımacılığa kadar çok büyük bir 
yelpaze de kullanımı söz konusudur. Petrol 
oluşumunun çok uzun yıllar alması sebebiyle 
enerji kaynakları sınıflandırmasında, 
yenilenemeyen (fosil) kaynaklar içerisinde yer 
almaktadır. Petrolün tarihine göz attığımızda ise, 
Taşman (1980, 9), petrolün bir kaynak olarak 
ortaya çıkması sürecini “Bitüm her ne kadar pek 
eski zamanlardan beri malûm ise de petrol bir 
endüstri olarak ticarî bir metotla ışık yapan gaz 
yağının muvaffakiyetle tasfiyesi ve petrolün 
sondajla aranması ile başlar. Bu olaylar 
19.yüzyılın ortalarında Titusuille de Drake 
tarafından ilk petrol kuyusunda ham petrol 
bulunması ile olmuştur” şeklinde 
açıklamaktadır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı 
üzere, petrolün enerji kaynağı olarak 
kullanımının başlaması 19. yüzyılın ortalarına 
denk gelmektedir. 

Enerjinin insan hayatının vazgeçilmez bir 
parçası haline geldiği günümüzde ekonomik 
kalkınmanın da önemli bir parçası olduğu 
gerçeği herkes tarafından kabul edilen bir 
olgudur. Bu konudaki çalışmasında Demir 
(1993, 35), enerjinin ekonomik kalkınma 
üzerindeki etkisinden şu şekilde bahsetmiştir. 
Petrolün birçok ülke tarafından özellikle 
toplumsal gelişme ve endüstrileşme çabaları için 
yüksek miktarlarda talep edilmesinin enerji ve 
kalkınma arasında güçlü bir bağın bulunduğu 
düşüncesini ortaya çıkardığını belirtmiştir. 
İkinci Dünya Savaşından sonraki 30 yıllık 
süreçte, bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin o 
ülkedeki kişi başına tüketilen enerji miktarı ve 
ortalama olarak tüketilen enerji miktarı ile 
ölçülmesinin de bunun bir göstergesi olduğunu 
belirtmiştir. Günümüzde de kişi başına enerji 
tüketimi değerleri iktisadi kalkınmanın 
göstergelerinden birisi olarak kullanılmaktadır. 
Sosyo-ekonomik kalkınma olgusunun 
incelenmesinde kullanılan birçok enerji 
göstergesi mevcuttur. Bunlardan biri de kişi 
başına elektrik enerjisi tüketimidir. Ferguson, 
Wilkinson ve Hill (2000), 100 ülke için 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında ekonomik 
kalkınma ile ilişkisi açısından kişi başına elektrik 
tüketimi ve kişi başına enerji arzı değişkenlerini 
kullanmışlardır.  

Enerjinin ekonomik büyümenin ve 
sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir girdisi 
olarak kabul edildiği günümüzde Bayraç (2009, 

115), enerji kaynaklarının kalkınma üzerindeki 
etkisini, enerji kaynaklarını ekonomik 
kalkınmanın zorunlu temel girdilerinden birisi 
olarak tanımlayarak açıklamıştır. Bir başka 
çalışma da Carley vd. (2011), ekonomik 
kalkınma planlarının enerji politikaları ile 
birlikte yapılması gerekliliğine dikkat çekerek, 
enerji odaklı ekonomik kalkınma kavramına 
önem vermişlerdir. 

Enerjinin, günümüzde üretim süreci içerisinde 
emek ve sermaye gibi önemli bir girdi olduğu 
birçok çevre tarafından kabul edilmektedir. 
Petrol de bu önemli girdinin en önemli 
kaynaklarından birisidir. Dolayısı ile petrolün 
ekonomik kalkınma açısından önemli etkileri 
mevcuttur. Hatta petrol, günümüzde ekonomik 
kalkınmanın vazgeçilmez parçalarından birisi 
haline gelmiştir. Bu konu ile ilgili olarak, Bayraç 
ve Yenilmez (2005, 1) “Dünya’da ve Türkiye’de 
ekonomik kalkınmanın en temel ağırlıklı enerji 
girdisi olan petrole, gün geçtikçe daha fazla 
gereksinim duyulmaktadır” cümlesi ile petrolün 
ekonomik kalkınma üzerinde etkisine vurgu 
yapmışlardır. Aydın ve Şahin (2012, 37) ise 
“Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için enerji 
kaynağı olan petrol dünya ülkeleri açısından 
büyük bir öneme sahiptir” cümlesi ile aynı 
vurguyu yapmışlardır.  

Bu çalışmanın temel amacı, ekonomik kalkınma 
ve kalkınmanın önemli bir bileşeni olan iktisadi 
büyüme açısından petrolün önemini çeşitli 
veriler ve grafiklerle incelemektir. Bu bağlamda 
çalışmanın çeşitli bölümlerinde iktisadi 
kalkınmanın belirleyicileri açısından ve iktisadi 
büyümenin girdileri açısından petrolün rolü 
irdelenmiştir. 

1. Temel Bir Enerji Girdisi Olan Petrol ve 
Ekonomik Kalkınma 

Ekonomik kalkınma; ülkelerin iktisadi anlamda 
büyümesinin yanında sosyal, kültürel ve politik 
olarak da gelişmesi anlamına gelmektedir. 
Kalkınma kavramı sanayileşme ile birlikte iktisat 
literatürüne girmiş olsa da iktisadi kalkınma 
kavramının önemi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
giderek artmıştır. Genel olarak iktisadi 
kalkınmanın belirleyicileri sosyo-ekonomik 
faktörler olarak belirtilmiş olsa da, bu faktörleri 
sosyal faktörler ve ekonomik faktörler olarak 
ikiye ayırmak mümkündür. Ekonomik 
faktörlerden en önemlileri kişi başına gelir 
düzeyi ve büyüme oranıdır. Ancak kişi başına 
gelir düzeyi ve büyüme oranı gibi faktörler tek 
başlarına ekonomik kalkınmayı temsil 
edemezler. Bu faktörlerle birlikte sosyal 
faktörler olarak anılan ortalama yaşam süresi, 
okur-yazarlık oranı ve okullaşma oranı gibi bazı 
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değişkenlerde iktisadi gelişmenin ölçülmesinde 
kullanılan faktörlerdendir.  

İktisadi kalkınma kavramına petrol gibi önemli 
bir enerji girdisinin penceresinden bakıldığında, 
üretim ve gelir anlamında ekonomik büyüme 
üzerinde çeşitli etkilerine ek olarak, bireylerin 
yaşam kalitelerinin artması açısından da 
ekonomik kalkınma açısından öneminin büyük 
olduğu görülecektir. Dolayısı ile petrol 
ekonomik kalkınmanın belirleyicilerinden hem 
ekonomik hem de sosyal faktörler açısından 
temel girdilerdendir. İktisadi kalkınmanın 
gerçekleşmesi için gereken sanayileşme, 
ekonomik büyüme ve kişi başına gelir düzeyinin 
artırılması gibi ekonomik faktörlerin yerine 
getirilmesi için petrol günümüzde vazgeçilmez 
bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Karagöl, 
Erbaykal ve Ertuğrul (2007, 72) çalışmalarında 
enerjinin ve dolayısı ile petrolün iktisadi 
kalkınma açısından önemini, 1970’li yıllarda 
yaşanan petrol krizleri sonrasındaki gelişmelere 
paralel olarak ekonomik kalkınma için önemli 
girdilerden biri haline gelen enerjinin 
küreselleşme ile birlikte önemini daha da 
arttırdığını belirterek açıklamışlardır. 
Literatürdeki bir başka çalışmada Uğurlu ve 
Ünsal (2009, 1) ise, Dünya ekonomileri 
açısından ekonomik kalkınmada petrolün 
önemine dikkat çekmiş ve petrolün diğer 
kaynaklara göre ekonomik kalkınma açısından 
daha önemli ve stratejik bir konuma sahip 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Enerjinin ekonomik büyüme süreci içerisine 
sermaye ve emek faktörü gibi dâhil edilebileceği 
literatürde sıkça geçen konulardan birisidir. 

Nitekim Hamilton (2012, 23), üretim fonksiyonu 
içerisinde sermaye ve emek gibi enerjinin de 
reel GSYİH’nın belirleyicileri arasında olduğunu 
formül yardımı ile göstermiştir. Ekonomik 
büyüme ve kalkınma için temel girdilerden biri 
olan enerji açısından petrolün önemi gerek 
geçmişte gerekse de günümüzde oldukça 
büyüktür. Enerji kullanılmadan ekonomik 
kalkınma sağlanamayacağı görüşünden hareket 
edilirse, petrolün önemi de ortaya çıkacaktır. 
Petrolün ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini 
daha yakından görebilmek için petrolün Dünya 
ekonomileri açısından önemine dikkat etmek 
gerekir. Bu amaçla, petrolün Dünya enerji 
piyasası içerisindeki durumu çeşitli verilerle 
incelenmelidir.  

Çalışmada, petrolün toplam birincil enerji 
tüketimindeki payı, petrol ile ilgili gelecek 
öngörüleri, bu kaynak üzerindeki tükenme 
endişeleri ve petrol fiyatlarının ekonomik 
kalkınmanın belirleyicileri üzerine etkileri çeşitli 
göstergelerle değerlendirilmiştir. 

Grafik 1’de Dünya birincil enerji talebinin, enerji 
kaynakları bazında 1990 ve 2012 yılında 
gerçekleşen değerleri ile 2035 yılı tahmini 
değerleri yer almaktadır. Grafikten görüleceği 
üzere gerek 1990 yılında gerekse de 2012 
yılında Dünya birincil enerji talebi içerisinde en 
büyük pay petrolündür. Petrolden sonra ise 
sırasıyla kömür ve doğalgaz yer almaktadır. 
2012 yılı Dünya petrol talebi yaklaşık 4130 Mtep 
iken, British Petroleum (BP)’nin beklentilerine 
göre bu rakamın 2035 yılında 5000 Mtep 
civarında olması öngörülmektedir. 
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Grafik 1: Dünya Birincil Enerji Talebi ve Geleceği (MTEP) 

 
 

Kaynak: BP, 2013, Energy Outlook 2035’den derlenen verilerle hazırlanmıştır. 

Buradaki öngörülerden de anlaşılacağı üzere, 
günümüzdeki petrolün Dünya ekonomileri 
üzerindeki hâkimiyeti gelecekte de devam 
edecektir. Grafikte dikkat çeken bir başka nokta 
ise, 2035 yılı öngörülerinde muhtemel en büyük 

artışın doğalgaz ve yenilenebilir kaynaklarda 
olacağıdır. Ancak yine de 2035 yılı tahminine 
göre Dünya birincil enerji talebi içerisinde petrol 
liderliğini devam ettirecektir. 

Grafik 2: Türkiye’de Petrol Tüketimi ve Kişi Başına Gelir (Bin Ton, $) 

 
Kaynak: BP ve Kalkınma Bakanlığı’ndan derlenen verilerle hazırlanmıştır. 

 

Yukarıdaki grafik Türkiye’de petrol tüketimi ve 
kişi başına gelir düzeyini 1975-2010 döneminde 
ele almaktadır. Gelişmekte olan ve iktisadi 
kalkınmaya önem veren ülkelerden biri olan 
Türkiye’de petrol tüketimi ve iktisadi 
kalkınmanın temel belirleyicilerinden olan kişi 
başına düşen gelir düzeyi arasındaki ilişki, 
iktisadi büyüme ve kalkınma açısından petrolün 
önemini ortaya kaymak için önemli bir 
göstergedir. Bu açıdan grafik 
değerlendirildiğinde, petrol tüketimi ile kişi 
başına düşen gelir düzeyi arasında doğru yönlü 
bir ilişki olduğu görülmektedir. Ele alınan 
dönem içerisinde kısa dönemde dalgalanmalar 

olmakla birlikte her iki seri de genel bir artış 
trendi içerisindedir. Kişi başına düşen gelir 
düzeyi 2000 $ civarından 15000 $ seviyelerine 
çıkarken, petrol tüketimi ise 13 milyon ton 
seviyelerinden 32 milyon ton seviyelerine 
çıkmıştır.  Kişi başına düşen gelir düzeyi iktisadi 
kalkınmayı tek başına temsil etmemekle birlikte 
iktisadi kalkınmanın ölçülmesi açısından önemli 
göstergelerden birisidir. Gelişmekte olan ülkeler 
içerisinde yer alan Türkiye açısından konu 
değerlendirildiğinde, petrol tüketimi ve iktisadi 
kalkınma arasında da doğru yönlü bir ilişki 
olacağı öngörülmektedir.   
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Grafik 3: Fosil Yakıtların Rezerv/Üretim Oranları (2011 Sonu) 

 
Kaynak: BP, 2013, Statistical Review of World Energy’den derlenen verilerle hazırlanmıştır. 

 

Grafik 3’de ise fosil yakıtlar olarak ifade edilen 
petrol, kömür ve doğalgazın rezerv/üretim 
(R/Ü) oranları yer almaktadır. R/Ü oranı, bir 
yılın sonunda kalan rezervlerin o yılın üretim 
değerine bölünmesi ile bulunur. Yani eğer 
üretim o yıldaki gibi devam ederse kaç yıllık 
rezerv kaldığını gösteren orandır. Bu noktada 
mevcut rezervlerdeki olası artışların dikkate 
alınmadığını göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. Grafik 3’den görüleceği üzere 
fosil kaynaklar içerisinde sadece kömürün 100 
yılın üzerinde bir ömrü olduğu, doğalgaz ve 
petrolün ise 100 yıldan daha az süre içerisinde 
tükeneceği görülmektedir. En erken tükenmesi 
olası olan kaynak ise petroldür. Grafikten de 

görüleceği üzere 2012 yılı sonu itibarıyla 
petrolün 53 yıl gibi bir ömrü kaldığı 
gözlemlenmektedir. Doğalgazda ise bu rakam 58 
yıldır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 
husus bu oran hesaplanırken o yılın kanıtlanmış 
rezerv değerlerinin dikkate alınmasıdır. 
Dünya’da her geçen gün yeni petrol rezervleri 
ortaya çıktığı göz önüne alındığında bu sürenin 
uzaması mümkün görülmektedir. Yine de bu 
oranın azalması petrol rezervlerinin üretime 
yetişmekte sorun yaşadığını göstermektedir ki, 
bu durum günümüzde petrol ve doğalgaz gibi 
fosil kaynaklardaki tükenme endişelerinin 
yüksek sesle dile getirilmeye başlanmasına 
neden olmuştur.    

Tablo 1: Petrol Ürünleri Tüketimi (MTEP) 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

2011 - 
2012 

(%/yıl) 

2000 - 
2012 

(%/yıl) 

Dünya 3059 3205 3499 3819 3877 3898 3944 1,2 1,0 

OECD 1796 1924 2039 2104 1880 1858 1839 -1,0 -0,9 

Avrupa Birliği 593 606 609 619 549 531 511 -3,8 -1,4 

Türkiye 22 28 30 28 29 31 30 -3,5 0,1 

A.B.D. 732 753 837 887 765 752 739 -1,7 -1,0 

Arjantin 19 23 25 25 29 30 32 3,8 2,0 

Brezilya 57 70 88 86 103 108 114 5,3 2,2 

Asya Ülkeleri 562 743 849 960 1086 1108 1154 4,1 2,6 

Çin 104 154 204 295 392 403 427 6,0 6,3 

Hindistan 57 77 108 117 151 157 163 3,8 3,5 

Japonya 222 239 234 223 188 191 198 3,5 -1,4 

Afrika Ülkeleri 82 87 100 123 144 142 147 3,6 3,3 

Orta-Doğu Ülkeleri 133 165 192 241 272 280 292 4,4 3,5 

Kaynak: Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook, 2013 
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Tablo 1’de yıllar ve ülke grupları itibarıyla petrol 
ürünleri tüketiminin seyri verilmiştir. Dünya 
petrol ürünleri tüketimi 1990 yılından beri 
sürekli bir artış içerisinde olduğu 
gözlenmektedir. 2005-2010 yılları arasında bu 
artış biraz yavaşlasa da devam etmiştir. 2000-
2012 yılları arasında da yıllık ortalama %1 ’lik 
artış gerçekleşmiştir. 2011 yılında 3898 Mtep 
olan Dünya petrol ürünleri tüketimi %1,2’lik 
artışla 2012 yılında 3944 Mtep’e ulaşmıştır. 
2012 yılı dikkate alındığında petrol ürünleri 
tüketiminin en yüksek olduğu ülke grubu 
OECD’dir. OECD’nin ardından ise Amerika Kıtası 
1195 Mtep ile ikinci sıradadır. Amerika kıtasını 
ise Asya 1154 Mtep ile takip etmektedir. 

Tablo’da örnek olarak verilen Çin, Hindistan, 
Arjantin, Brezilya ve Türkiye gibi ekonomik 
büyüme açısından Dünya’da son yıllarda ön 
sıralarda yer alan gelişmekte olan ülkelerde ise 
petrol ürünleri tüketiminin ciddi bir artış 
içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle 
son dönemde ekonomik büyümenin hızlı olduğu 
Asya ülkeleri incelendiğinde, petrol ürünleri 
tüketiminde 2011-2012 döneminde %4,1, 2000-
2012 döneminde ise %2,6’lık bir büyüme olduğu 
görülmektedir. Ekonomik kalkınmanın temel 
belirleyicilerinden olan ekonomik büyümenin 
hızlı olduğu gelişmekte olan ülkeler açısından 
petrol tüketiminin oldukça hızlı artması bu 
girdinin önemini ortaya koymaktadır. 

Grafik 4: Kanıtlanmış Petrol Rezervlerinin Dağılımı (2012 sonu verileri ile %) 

 
Kaynak Veri: BP, Statistical Review of World Energy, 2013 

Grafik 4’ten çıkarılacak önemli sonuç ise, 
ekonomik kalkınmanın belirleyici faktörlerinden 
olan doğal kaynaklar açısından konunun 
değerlendirilmesi olacaktır. Enerji kaynakları 
rezervlerinin oldukça yoğun bulunduğu Orta-
Doğu ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun az 
gelişmiş olan ülkeler kategorisinde bulunduğu 
günümüzde, bu durum ekonomik kalkınma 
açısından doğal kaynakların varlığının mutlaka 
sanayileşme ve teknolojik gelişme ile 
desteklenmesi gerekliliğidir.  

2. Sektörler İtibarıyla Petrolün Önemi 

Sektörlerdeki gelişmenin iktisadi büyüme 
kalkınma açısından önemli olduğu bir gerçektir. 
Sanayi sektörünün gelişmesi yani sanayileşme 
ve ulaştırma sektörünün gelişmesi ile birlikte 
küreselleşme gibi gelişmeler iktisadi kalkınmayı 
beraberinde getirecek gelişmeler olarak 
algılanmalıdır. Çalışmanın bu bölümünde çeşitli 
sektörlerde önemli bir girdi olarak petrolün rolü 
üzerinde durulacaktır.  

 

Grafik 5: Dünya’da Ulaştırma Sektörü Enerji Tüketimi Açısından Petrolün Payı (%) 

 
Kaynak: BP, 2013, Energy Outlook 2035’den derlenen verilerle hazırlanmıştır. 
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Grafik 6: Dünya’da Sanayi Sektörü Enerji Tüketimi Açısından Petrolün Payı (%) 

 
Kaynak: BP, 2013, Energy Outlook 2035’den derlenen verilerle hazırlanmıştır. 

 

Grafik 5 ve 6 ulaşım ve sanayi sektörleri 
açısından enerji tüketimi içerisinde çeşitli enerji 
kaynaklarının paylarının 1990 ve 2012 
yıllarında gerçekleşmiş değerlerini, 2035 yılı için 
ise tahmin değerlerini vermektedir.  Grafik 5’te 
ulaşım sektörü incelendiğinde, bu sektörde 
kullanılan enerjinin 1990 yılında yaklaşık %99’u 
petrol iken 2012 yılında bu oran %95 seviyesine 
gerilemiştir. 2035 yılı senaryolarına göre bu 
rakamın %89 civarında olması beklenmektedir. 
Grafikten anlaşılacağı üzere petrol ulaşım 
sektörü için ana girdi niteliğindedir ve gelecekte 
de bu rolünü sürdürmesi beklenmektedir. 
Günümüzde iktisadi kalkınma kavramı ile 
birlikte ele alınan küreselleşme kavramı 
açısından bakıldığında ulaştırma sektörü 
vazgeçilmez bir konumdadır. Küreselleşme ile 
birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha 
hızlı büyüme ve kalkınma beklentisi günümüz 
ekonomileri açısından önemli bir noktadır. 
Ulaştırma sektörünün küreselleşme olgusu 
açısından yadsınamaz bir önemi mevcuttur. Bu 
aşamada ulaştırma sektörü içerisindeki payı 

nedeniyle petrolün iktisadi kalkınma açısından 
önemi dikkat çekicidir. 

Grafik 6 petrolün sanayi sektörü için yine önemli 
girdilerden biri olduğunu göstermektedir. 
Kömür ve doğalgazla birlikte sanayi sektörü 
enerji tüketimi içerisinde önemli bir paya sahip 
olan petrol, iktisadi büyümenin lokomotif 
sektörü kabul edilen sanayi sektörü açısından 
temel girdilerden biridir. %30’un üzerindeki 
payı ile sanayi sektörü enerji tüketiminde yer 
alan petrolün 2035 öngörülerinde de bu payını 
devam ettireceği grafikte görülmektedir. 

3. Petrol Fiyatlarının Seyri ve Ekonomik 
Kalkınmaya Etkisi 

Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma 
açısından en temel girdilerden biri olduğu 
düşünülen petrol açısından durum 
değerlendirildiğinde, petrol fiyatlarının da 
ekonomik performans açısından belirleyici bir 
rol oynayacağı düşünülebilir. Bu açıdan 
bakıldığında, enerji girdilerinin en 
önemlilerinden birisi olarak petrol fiyatlarının 
da incelenmesi gerekmektedir. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 2012 2035

Kömür

Doğalgaz

Petrol



Cem Gökçe 
Önemli Bir Enerji Girdisi Olan Petrolün Ekonomik Kalkınma Sürecindeki Rolü 
 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 143-153. 
Journal of Economics  and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014 
 

150 

Grafik 7: Dünya Petrol Fiyatları (Dubai ve Brent Fiyatları $/varil) 

 
Kaynak Veri: BP, Statistical Review of World Energy, 2013   

 

Enerjinin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir 
kalkınmanın temel girdilerinden birisi olduğu 
gerçeği ışığında enerji fiyatlarının da büyüme ve 
kalkınma olguları üzerine etkileri olacağı bir 
gerçektir. Nitekim ülkelerin ekonomik kalkınma 
sürecinde kişi başına enerji tüketimlerinin 
arttığı düşünüldüğünde, enerji fiyatlarındaki 
artışın ekonomik kalkınma açısından olumsuz 
bir gelişme olacağı da düşünülebilir. Aydın ve 
Şahin (2012, 37)’de çalışmalarında bu görüşü 
destekleyecek şekilde, ülke ekonomilerinin 
ekonomik başarıları açısından duruma 
bakıldığında petrol fiyatlarının bir gösterge 
olacağını belirtmişlerdir. Yetkiner ve Berk 
(2008), petrol fiyatlarının maliyet enflasyonuna 
neden olacağı ve üretimi dolayısıyla ekonomik 
büyümeyi azaltacağı görüşünü dile 
getirmişlerdir. Bununla birlikte petrol gibi 
önemli bir girdinin fiyatlarında hızlı ve yüksek 
artışlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
ödemeler dengesi sorununa yol açacağından 
olumsuz bir ekonomik performansa beraberinde 
getirecektir. Bu durumun büyüme ve kalkınma 
üzerinde de olumsuz etkileri söz konusu 
olacaktır. 

Yalnız petrol fiyatları seyrinin incelendiği Grafik 
7’de ise iki ayrı petrol fiyat göstergesi 

kullanılmıştır. İki seride de ortak bir seyir 
görülmektedir. 1970’lerde yaşanan petrol 
krizlerinin etkilerinin 1980’lerin başında da 
devam ettiğini söylemek mümkündür. Ancak 
daha sonra toparlanma içerisine giren petrol 
fiyatlarında bir düşüş göze çarpmaktadır. Her iki 
seride de petrol fiyatları 1980’lerin ikinci 
yarısından 2000’li yıllara kadar hafif oynaklık 
gösterse de 20 $/varil civarında seyretmiştir. Bu 
nokta da dikkat çeken husus 2000’li yıllardan 
itibaren petrol fiyatlarında yaşanan ciddi 
tırmanıştır. 2000’lerin başında 25 $/varil 
civarında olan petrol fiyatları 2012 yılı sonunda 
110 $/varil seviyesine ulaşmıştır. Bu süreçte 
yalnızca 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik 
krizin etkisi ile bir düşüş göze çarpmaktadır. Bu 
yıllar haricinde petrol fiyatlarındaki tırmanış 
devam etmiştir. Petrol fiyatlarındaki artışın 
birçok nedeni olmasına rağmen, bunların 
başında 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren 
petrol fiyatlarının serbest piyasalarda 
belirlenmesi, yenilenemeyen bir kaynak olan 
petrolün tükenme endişeleri, talebin sürekli bir 
artış içerisinde olması ve enerji arz güvenliği 
açısından tedirginlikler sayılabilir. 
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Grafik 7: Dünya’da Enerji Fiyatları ($2012/petrol eşdeğeri varil) 

 

Kaynak: BP, Statistical Review of World Energy, 2013 

 

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve 
artışların üretim maliyetlerinde belirsizliğe 
neden olacağı ve üretimin maliyetini artıracağı 
gerçektir. Bu durum ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın maliyetinin de artmasına neden 
olacaktır. Grafik 7’de Dünya da enerji fiyatlarının 
seyri hakkında bilgiler verilmiştir. Enerji 
fiyatları petrol, doğalgaz ve kömür fiyatları 
olarak üç farklı seri şeklinde verilmiştir. 1992 ile 
2012 yılları arasındaki yaklaşık 20 yıllık bir 
trendin izlenebildiği grafikte, özellikle son 
dönemde petrol fiyatlarındaki göreceli olarak 
daha yüksek artış trendi dikkat çekmektedir. 
Petrol fiyatları 2000 yılından önce daha yatay 
bir seyir izlerken 2000 yılından itibaren yukarı 
doğru bir trend içerisine girdiği görülmektedir. 
Bu konuda IMF (2011, 92) çalışmasında, 2000 
yılından önceki yaklaşık 15 yıllık sürece dikkat 
çekerek, bu dönemde artan bolluğun enerji 
mallarının fiyatlarındaki yatay seyri ortaya 
çıkardığını belirtmektedir. 2000 yılı ile birlikte 
girilen sürece dikkat edildiğinde, bütün enerji 

kaynakları fiyatlarında oynaklığın arttığı, 2008 
yılının içerisinde bütün fiyatların en üst seviyeyi 
gördüğünü ancak global ekonomik krizle birlikte 
her bir fiyatın ciddi bir düşüş sürecine girdiği 
görülmektedir. Ancak bu noktada 40$ seviyesine 
yaklaşan petrol fiyatlarının 2012 yılı sonunda 
110-115$ seviyesine geldiği görülmektedir. 
Doğalgaz fiyatları ise 1996 yılında 25$ civarında 
iken 2012 yılında 45-50$ seviyesine gelmiştir. 
Doğalgazdaki yükselişin petroldeki yükselişten 
çok daha düşük kaldığı da ortaya çıkmaktadır. 
Kömür fiyatlarının ise hem petrol hem de 
doğalgaz fiyatlarına göre çok daha kararlı ve 
yatay bir seyir izlediği görülebilmektedir.  

Son dönemde petroldeki tükenme endişelerinin 
de etkisi ve artan talebe bağlı olarak ciddi bir 
artış içerisinde olan petrol fiyatlarının, 
ekonomik kalkınmanın önemli bir girdisi olduğu 
düşünüldüğünde, ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın maliyetini giderek arttırdığı 
görülmektedir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, enerji tüketimi açısından 
bakıldığında enerji kaynakları arasında en 
büyük ağırlığa sahip olan petrolün ekonomik 
kalkınma açısından önemi değerlendirilmiştir. 
Petrol tüketiminin ekonomik büyüme 
sürecindeki rolüne ilişkin literatürde geçmişte 
ve günümüzde yapılan birçok çalışmadan 
çıkarılan sonuca göre, ekonomik büyümenin 
temel girdilerinden birisi de enerji kaynakları 
tüketimidir. Bu noktada bu enerji kaynaklarının 
çok büyük bir kısmı fosil kaynaklar olarak 
nitelendirilen petrol, doğalgaz ve kömür 
tarafından oluşturmaktadır. Bu kaynaklar 
içerisinde de günümüzde talep açısından 
liderliği elinde bulunduran petroldür. Grafik 
1’de incelendiği gibi petrolün talep açısından 
liderliği yakın gelecekte de devam edecektir.  

Petrol ve türevleri günümüzde günlük hayat ve 
ekonomik hayatta vazgeçilmez bir parça haline 
gelmiştir. Ancak petrol ile ilgili tükenme 
endişeleri günümüzde sıkça dile getirilmeye 
başlanmış ve petrole ikame olabilecek diğer 
enerji kaynakları değerlendirilmeye 
çalışılmaktadır. Grafik 3’de incelenen 
rezerv/üretim oranları da bu kaynaklar 
açısından bizlere ciddi öngörüler vermektedir. 
2011 yılı sonu itibariyle toplam rezervlerin 
üretim miktarına bölünmesi ile bulunan bu oran, 
mevcut rezervlerin - üretimin o yıl gerçekleşen 
değeri dikkate alındığında - kaç yıl ömrü 
kaldığını göstermektedir. Bu oran dikkate 
alındığında, 2011 yılı sonu itibariyle petrolün 
yaklaşık 50 yıllık ömrü kaldığı görülmektedir. Bu 
oran rezervlerdeki artışı ve üretim miktarındaki 
artışı dikkate almadığından çok reel görünmese 
de bir fikir sahibi olmaya yetecektir. 

Özellikle Türkiye gibi ekonomik kalkınma 
ihtiyacını derinden hisseden ülkeler için enerji 
kaynaklarının önemi oldukça büyüktür. Petrol 
ise en eski enerji kaynaklarından birisi olarak 
geçmişte ve günümüzde ekonomik büyüme ve 

kalkınmanın temel belirleyicilerinden birisi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda 
petrol ile ilgili tükenme endişelerinin sıkça dile 
getirilmeye başlandığı günümüzde, ekonomik 
büyüme ve kalkınma için petrolü ikame 
edebilecek başka kaynakların dikkate alınması 
zorunluğu ortaya çıkmaktadır.  

Ekonomik büyüme ve kalkınmayı birinci hedef 
haline getirmiş olan gelişmekte olan ülkelerin 
enerji politikalarını iktisadi kalkınma 
hedeflerine uygun hale getirmeleri oldukça 
önemlidir. Özellikle enerji ithalatçısı konumunda 
bulunan gelişmekte olan ülkeler sürdürülebilir 
kalkınmayı gerçekleştirmek için yenilenebilir 
enerji ve nükleer enerji seçeneklerini 
değerlendirmek zorundadırlar. Günümüzde 
kalkınma kavramının özellikle de sürdürülebilir 
kalkınma kavramının sürdürülebilir enerji 
kavramı ile birlikte ele alınması zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. Bu noktadan hareketle 
gelişmekte olan ülkelerin enerjinin 
sürdürülebilirliği üzerine enerji politikalarını 
oluşturması gerekmektedir. Kalkınma ihtiyacını 
derinden hisseden gelişmekte olan ülkeler, 
tükenme endişeleri gün geçtikçe artan petrole 
olan bağımlılıklarını yeniden gözden geçirip 
çeşitli stratejileri uygulamak zorundadırlar. Bu 
amaçla uygulanması gerekli politikalar arasında; 
enerji açığını azaltmak, enerji verimliliğini 
sağlamak, yenilenebilir enerjinin payının 
arttırılması ve enerji çeşitliliğinin sağlanması yer 
almaktadır. 

Sonuç olarak, petrol iktisadi büyüme ve 
kalkınma açısından önemli bir kaynaktır. Ancak 
petrol tükenebilir bir kaynak olması ve tükenme 
endişelerinin başlaması açısından riskler 
içermektedir. Bu aşamada bu kaynağın 
ikamelerinin bulunması ve değerlendirilmesi 
iktisadi kalkınmanın sürdürülebilmesi açısından 
önemlidir.
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ÖZ 

Sanayi sektörü ileriye ve geriye doğru bağlantı etkileri, GSYH’ya katkısı, istihdama katkısı ve ihracata katkısı 
yönünden en önemli sektördür. Bu nedenle sanayi sektöründeki konjonktürel dalgalanmalar önem 
kazanmaktadır. Türkiye ekonomisindeki konjonktüre yönelik yapılan çalışmalar makroekonomik bir çerçeve 
içerisinde kalmaktadır. Bu çalışma sektörel bir analiz olması yönünden literatüre bir katkı niteliğindedir. Bu 
yöntemde imalat sanayinin 1963–2010 dönemi için potansiyel çıktı temelli konjonktürel analizi yapılmıştır. 
Çalışmanın bulgularına göre incelenen dönemde imalat sanayinde 8 konjonktür devresi vardır. Ortalama 
konjonktür devresi süresi 6 yıldır. En kısa devre 3 yıl (1965–1967, 1988–1990, 1991–1993 ve 2008–2010), en 
uzun devre ise 10 yıl (1968–1977, 1978–1987 ve 1998–2007) sürmektedir. Türk sanayisinde Kitchin ve Juglar 
dalgalanmaları görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Konjonktür, Kriz, Potansiyel Çıktı, Sanayi Sektörü 

 

 

BUSINESS CYCLES ANALYSIS OF THE TURKISH INDUSTRIAL 

 

ABSTRACT 

Industrial sector is the most important sector in terms of its forward and backward linkages with other sectors 
and its contributions to gross domestic product, employment, and export. Therefore, business cycles in industry 
are crucially important. Most of the empirical analyses of business cycles in the Turkish economy are in a 
macroeconomic framework. This dissertation makes a contribution to the literature by covering a sub-sector of 
the economy.  This method, we study business cycles in the manufacturing sector in more detail on the basis of 
output gap measure we developed for the period from 1963 to 2010. According to our findings there are 8 cycles 
in the manufacturing during the period covered. Average duration of the cycle is 6 years. The shortest cycle lasts 
3years 1965–1967,1988–1990,1991–1993 ve 2008–2010),while the longest cycles lasts 10 years(1968–
1977,1978–1987ve1998–2007). Kitchin and Juglar’s fluctuations observed in the Turkish industry.  
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GİRİŞ 

Konjonktür konusundaki çalışmalar Arthur Burns 
ve Wesley Claire Mitchell tarafından başlatılmıştır. 
Burns ve Mitchell (1946:3) konjonktürün tanımını 
“ekonomilerde toplam ekonomik faaliyetlerde 
ortaya çıkan dalgalanmalardır” şeklinde 
tanımlamaktadırlar. Bir ekonomiyi oluşturan 
bütün unsurların konjonktür içerisinde doğrudan 
veya dolaylı olarak bir payı vardır. Konjonktürel 
dalgalanmalar dört aşamadan oluşmaktadır. Bu 
aşamalar; Genişleme aşaması (Canlanma+Refah), 
Tepe aşaması,  Daralma aşaması (Durgunluk 
+Bunalım) ve Dip (Kriz) aşamalarıdır. Bu dört 
aşama bir konjonktürel devreyi oluşturur. Bir 
konjonktürel devrenin süresi de konjonktürel 
dalgalanmaların çeşitlerini belirlemektedir. 
Konjonktürel dalgalanmalar, ülke ekonomisindeki 
istikrarı olumsuz yönde etkilemektedir. İstikrarın 
olumsuz etkilenmesiyle yatırım, üretim, tasarruf 
ve tüketim kararları bütünüyle etkilenmekte ve 
ekonominin gelişimi kesintiye uğramaktadır. Bu 
yüzden konjonktürel dalgalanmaların önceden 
tahmini ve bunların mümkün olabildiğince 
önlenmesine yönelik politikalar geliştirilmelidir. 
Bu yüzden konjonktürel dalgalanmaların analizi 
hem doğru iktisat politikalarını oluşturmak hem 
de bir ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek 
açısından oldukça önemlidir. Doğru iktisat 
politikalarını oluşturmak açısından konjonktürel 
dalgalanmaların nedenlerinin araştırılmasına 
yönelik teorik ve ampirik çalışmalarla 
konjonktürel dalgalanmaların analiz edilmesi son 
derece önemli olmuştur. Ülke ekonomisini 
oluşturan sektörler tarım, sanayi ve hizmet 
sektörleridir. Bu sektörlerden en önemlisi sanayi 
sektörüdür. Çünkü sanayi sektörü bir ekonomiyi 
oluşturan bütün sektörlerle ileriye ve geriye doğru 
bağlantılıdır. Sanayi sektörü hem tarım sektörüne 
hem de hizmet sektörüne sağladığı ara girdi, 
makine ve teçhizat ile bir ülke ekonomisi için ne 
kadar önemli bir sektör olduğunu göstermektedir. 
Bir ülkede sanayi sektörü ne kadar gelişmiş ise o 
ülke de o kadar gelişmiş demektir. Günümüz 
dünyasında gelişmiş ekonomilerin aynı zamanda 
sanayileşmiş ülkeler olması ekonomik gelişme ile 
sanayileşme arasında yakın bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Sanayi sektörü önemli ölçüde 
istihdam ve katma değer yaratan bir sektördür. 
Türkiye ekonomisinde GSYH’nın yaklaşık 1/3’ü 
sanayi sektörü tarafından oluşmaktadır. 

Sanayi sektöründe etkinliğin ve büyümenin 
sağlanması için hem konjonktür aşamalarının 
doğru tespitinin yapılması hem de uygulanan 
politikaların seçiminin doğru yapılmasının önemi 
ortaya çıkmaktadır. Sanayi sektöründe çıktı açığı 
pozitif ise bu durum konjonktürün genişleme 
dönemini yani canlanma, refah ve tepe 

aşamalarını oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe 
çıktı açığı negatif ise bu durum konjonktürün 
daralma dönemini yani durgunluk, bunalım ve dip 
aşamalarını oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe 
mevcut GSYH düzeyinin potansiyelin altında 
kalması kaynakların tam olarak kullanılmadığını 
göstermektedir. Bir ekonominin performansının 
değerlendirilmesinde işgücü piyasasındaki 
gelişmeler, kapasite kullanım oranları gibi 
değişkenlerin yanı sıra çıktı açığı değişkeni de 
önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. 
Potansiyel çıktı ve çıktı açığı Değişkenlerini diğer 
makroekonomik değişkenlerden ayıran özellik, bu 
değişkenlerin doğrudan gözlemlenememeleri 
ancak tahmin edilebilmeleridir. Literatürde 
potansiyel çıktı ve çıktı açığını ekonomideki 
makroekonomik ilişkileri dikkate alarak tahmin 
eden yöntemlerden biri Cobb-Douglas üretim 
fonksiyonu yöntemidir.  

Türkiye’ye ilişkin konjonktür literatüründe sanayi 
sektörü için bir analiz bulunmamaktadır. Ayrıca 
sanayi sektörü için çıktı açığını hesaplayan bir 
çalışmada söz konusu değildir. Oysa sanayi 
sektörü çıktı açığı ve konjonktür analizi, makro 
düzeyde çıktı açığının ve böylece genel 
konjonktürün öngörülebilmesi için çok önemli 
bilgiler sunabilir. Bu çerçevede bu çalışmada 
öncelikle konjonktürün tanımı yapılmış, 
konjonktürel dalgalanmaların aşamaları ve 
dalgalanma çeşitleri hakkında bilgiler verilecektir.  
Daha sonra sanayi sektörünün çıktı açığını 
hesaplayıp konjonktürel özelliklerini analiz etmek 
için potansiyel çıktı-çıktı açığı ve sanayi 
sektöründe konjonktürel dalgalanmalar 
kavramları üzerinde durulacaktır. Daha sonra 
potansiyel çıktı ve çıktı açığını hesaplama yöntemi 
olan Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yöntemi ve 
kullanılan veri seti hakkında bilgiler verilecektir. 
Çalışma elde edilen çıktı açığı bulgusundan yola 
çıkılarak Türk sanayisinin konjonktürel 
özelliklerinin analizi ile tamamlanacaktır.  

1- KONJONKTÜR VE KONJONKTÜREL 
DALGALANMALARIN AŞAMALARI 

 Ekonomistler, ekonomik konjonktürün tanımı 
üzerinde tam bir görüş birliğine varamamışlar ve 
farklı tanımlar yapmışlardır. Ekonomik 
konjonktür ile ilgili ilk tanımlama Mill (1848:79) 
tarafından yapılmıştır. Mill (1848:79)’in yaptığı ilk 
tanımlamaya göre ekonomik konjonktür, 
ekonominin durgunluk ve canlanma 
dönemlerinde olmasıdır.  Pigou (1927:75)’ya göre, 
ekonomik konjonktürü belirleyen en önemli 
değişken istihdam düzeyi olduğundan, 
ekonomideki dalgalanmalar işsizlik oranına bağlı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Haberler (1937:161) 
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ise ekonomik konjonktürü, genişleme ve daralma 
dönemlerinin birbirini izlemesi olarak 
tanımlamaktadır. Daha sonraki dönemlerde 
ekonomik konjonktür ile ilgili yapılan 
tanımlamalarda birden çok makro ekonomik 
değişken kullanılmıştır.  Hansen (1964:4-7)’e göre 
ekonomik konjonktür, bir ekonomide istihdam, 
milli gelir ve fiyat seviyelerindeki 
dalgalanmalardır.  

Bugüne kadar en kapsamlı ve en yaygın kullanılan 
tanımlama ise Amerika Birleşik Devletleri’nde 
konjonktür konusundaki ilk çalışmalarını yapan 
Burns ve Mitchell’dan gelmiştir. Burns ve Mitchell 
(1946:3)’a göre ekonomik konjonktür, serbest 
rekabetin geçerli olduğu ekonomilerde toplam 
ekonomik faaliyetlerde ortaya çıkan 
dalgalanmalardır. Bir konjonktür dönemi, birbirini 
izleyen genişleme, daralma ve canlanma 
dönemlerinden oluşur. Dalgalanmalar bir ile on iki 
yıl arasında tekrarlanan ancak periyodik olmayan 
dalgalanmalardır. Ekonomik konjonktür 
kavramının tanımındaki zorluk, Moore ve 

Zarnowitz (1986:737-738)’e göre, birçok farklı 
ekonomik değişkenin aynı anda genişleyip 
daralma eğiliminde olması ve bu değişkenlerin tek 
bir bütüne indirgenememesinden 
kaynaklanmaktadır. Ekonomik konjonktür 
kavramı genel olarak ekonominin içinde 
bulunduğu toplu durumu ifade etmekle birlikte, 
kavramsal ve tanımsal olarak üzerinde görüş 
birliğine varılamamıştır. 

Konjonktürel dalgalanmalar dört aşamadan 
oluşmaktadır. Özer ve Taban (2006)’a göre, bu 
dört aşama konjonktürün bir devresini 
oluşturmaktadır. Konjonktür devresi ekonomik 
faaliyet hacminin birbirini takip eden en düşük iki 
noktası arasındaki mesafe olarak tanımlanabilir. 
Konjonktür devresi dört aşamadan oluşmaktadır. 
Bunlar; Genişleme ( Canlanma + Refah) Aşaması, 
Zirve ( Tepe, Doruk) Aşaması, Daralma 
(Durgunluk + Bunalım) Aşaması ve Dip (Kriz) 
Aşamasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Grafik 1: Ekonomik Konjonktür Devresi 

Kaynak: Özer ve Taban (2006:9)  
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Canlanma aşamasında, üretim ve istihdam 
seviyesi yükselir. Böylece ekonomide canlanma 
ile güven artar. Artan güvenin de etkisiyle 
yatırımlar ve tüketim artar. Refah aşamasında 
üretim, istihdam, tüketim ve karlar yükselir. 
Zirve aşamasında üretim, istihdam ve karlar 
maksimum olur.  Durgunluk aşamasında ise faiz 
haddinin yükselmesiyle beraber yatırımlar 
azalmaya başlar. Tüketim azalır. İstihdam 
azalır. Bunun sonucunda karlar ve üretim azalır. 
Güven ortamı yavaş yavaş yok olur. Bunalım 
aşamasında ise karların ve tüketimin düşüşü 
üretimde zararların oluşmasına neden olur. 
İşsizlik artmaya başlar ve bu durum bütün 
ekonomide hissedilir. Dip aşamasında ise güven 
ortamının yerini güvensizlik almıştır. Karların 
yerini zararlar almıştır. Yatırımlar artık durma 
noktasına gelmiştir.  

Ekonomik konjonktür devreleri belirlenirken 
konjonktür aşamaları zirve ve iki dip noktaları 
arasında yer almaktadır.  Ekonomik konjonktür 
devresi; canlanma →refah→ zirve 
→durgunluk→ bunalım→ dip aşamalarından 
oluşmaktadır.  

2-KONJONKTÜREL DALGALANMA ÇEŞITLERI  

Konjonktürel dalgalanmalar, ekonominin GSYH, 
sanayi üretimi, istihdam gibi makroekonomik 
büyüklüklerinde meydana gelen ve uzun 
dönemli büyüme trendi etrafında oluşan kısa 
dönemli dalgalanmalardır. Konjonktürel 
dalgalanmalarda zaman boyutu dikkate alınırsa 
konjonktürel dalgalanmalar dörde ayrılır. 
Schumpeter (1939:8-172-182-212) tarafından, 
dalgalanmaların bir zirveden diğer bir zirveye 
kadarki süreleri dikkate alınarak yapılan ve 
sonra genişletilen sınıflandırma şu şekildedir. 
3–5 yıllık dalgalanmalara Kitchin 
dalgalanmaları, 7–10 yıllık dalgalanmalara 
Juglar dalgalanmaları, 15–20 yıllık 
dalgalanmalara Kuznets dalgalanmaları ve 48–
60 yıllık dalgalanmalara da Kondratieff 
dalgalanmalar denir. Zarnowitz (1991:12)’e 
göre,  dalgalanmaların sürelerinden anlaşılacağı 
gibi her bir Kondratieff dalgalanmaları 2–3 tane 
Kuznets, 6–8 tane Juglar ya da 12–20 tane 
Kitchin dalgalanmalarından oluşurken,  her bir 
Kuznets dalgalanmaları 2–3 tane Juglar, 3–5 
tane Kitchin dalgalanmalarından ve her bir 
Juglar dalgalanmaları da 2–3 tane Kitchin 
dalgalanmalarından oluşmaktadır.  

3-POTANSIYEL ÇIKTI-ÇIKTI AÇIĞI VE SANAYI 
SEKTÖRÜNDEKI KONJONKTÜREL 
DALGALANMALAR  

Potansiyel çıktı, veri teknoloji ile üretim 
faktörlerinin tam kullanımı sonucu ulaşılabilen 
sürdürülebilir çıktı düzeyidir. Çıktı açığı ise, bir 

ekonomide mevcut çıktı düzeyi ile potansiyel 
çıktı düzeyi arasındaki farktır. Çıktı açığı 
cebirsel olarak şöyle ifade edilir: 

  ı  ı   ı ı                                  

Çıktı açığının yönü ve boyutu ekonominin arz-
talep dengelerini ve ekonominin atıl kapasitede 
olup olmadığını gösterir. Mevcut çıktının 
potansiyel çıktıdan küçük olması durumunda 
ekonomide kaynaklar atıl kalmış, kullanılmamış 
demektir. Böyle bir durumda ekonomide arz 
fazlası oluşur. Oluşan bu arz fazlası nedeniyle 
ekonominin canlanması için talebe ihtiyacı 
vardır. Tersi durumda, yani mevcut çıktının 
potansiyel çıktıdan büyük olması durumunda 
ise ekonomide kaynaklar tam kullanılmış 
demektir. Çıktı açığı pozitif ise bu durum 
konjonktürün genişleme dönemini yani 
canlanma, refah ve tepe aşamalarını 
oluşturmaktadır. Çıktı açığı negatif ise bu 
durum konjonktürün daralma dönemini yani 
durgunluk, bunalım ve dip aşamalarını 
oluşturmaktadır.  

Giorno ve diğerleri (1995:5-10)’ne göre 
potansiyel çıktı ve çıktı açığı para, maliye ve 
sanayileşme politikaları açısından önemlidir. 
Para politikası açısından toplam arz 
kapasitesinin ölçümü ve enflasyonu 
arttırmadan toplam talebin ne kadar 
genişleyeceğini belirlediği için önemlidir. 
Maliye politikası açısından mali dengeleri 
potansiyel çıktı tahminine göre 
belirlemektedirler. Ayrıca ekonomik büyüme ve 
sektörlerin büyüme performanslarının 
değerlendirilmesi açısından da potansiyel çıktı 
ve çıktı açığı değişkenleri oldukça önemlidir. 
Sanayi politikaları açısından ise uygulanan 
politikaların başarısı potansiyel çıktı ve çıktı 
açığına bakılarak değerlendirilir. Politika 
uygulayıcıları sanayi sektöründe uygulanan ve 
uygulanacak olan politikaları belirlemek için 
yaşanan konjonktürün dönemine göre 
politikaları belirlerler. Örneğin, sanayi sektörü 
durgunluk dönemini yaşıyor ise ekonomide 
potansiyel çıktının arttırılmasına yönelik 
politikalar uygulanmalıdır. 

Gelişmiş ülkelerin sanayi sektörünün 
konjonktürel dalgalanmaları, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerin konjonktürel 
dalgalanmalarından daha farklı bir yapı 
göstermektedir. Aguiar ve Gopinath (2007:2-7-
24)’a göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
gelişmekte olan ülkelerin konjonktürel 
dalgalanmaları gelişmiş ülkelere göre daha sık 
aralıklı ortaya çıkar. Çalışmada gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomilerinin dalgalı bir yapıya 
sahip olmasının nedeni, sık sık ekonomi 
politikalarının ve rejim değişikliklerinin 
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olmasıdır. Bu çerçevede Türkiye’de 1963–2010 
yılları arasında gerek yaşanan krizlerin ve 
yapısal kırılmaların çokluğu, gerekse de 
uygulanan sanayi politikalarının değişikliği 
nedeniyle yıllar itibariyle sanayi sektörünün 
konjonktürel dalgalanmaları daha sık aralıklı 
bir seyir izlemiştir.  

Cerra ve Saxena (2000:3-4) ve McMorrow ve 
Röger (2001:4-7-22) tarafından da vurgulandığı 
gibi, çıktı açığının sağlıklı bir şekilde tahmin 
edilmesi uygulanan politikaların başarısını 
etkilemektedir.  Bu çerçevede, literatürde çıktı 
açığını belirlemede üç yöntem öne çıkmaktadır.  
Bu yöntemler; istatistiksel, yapısal ve yarı 
yapısal yöntemlerdir. Biz burada ekonomik 
yapıyı göz önüne alan yapısal bir yöntem olan 
Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yöntemini ele 
alacağız.  

4-COBB DOUGLAS ÜRETİM FONKSİYONU 
YÖNTEMİ  

Yukarıda da belirtildiği gibi, potansiyel çıktı ve 
çıktı açığının ölçülmesinde literatürde izlenen 
yöntemler üç gruba ayrılabilir; istatistiksel, 
yapısal ve yarı yapısal yöntemlerdir. Yap 
(2003:3-7) tarafından da belirtildiği gibi, 
istatistiksel yöntemde gayri safi çıktı 
verilerinden yararlanılarak potansiyel çıktı 
verilerine ulaşılmaktadır. En yaygın olanları 
lineer zaman trendi ve Hodrick-Prescott gibi 
filtreleme yöntemleridir. Yapısal yöntemde ise, 
iktisat teorisinden yararlanılmaktadır. 
Potansiyel çıktının ve çıktı açığının 
hesaplanmasında Cobb-Douglas üretim 
fonksiyonu kullanılmaktadır. Algan 
(2002:155)’a göre yarı yapısal yöntemde 
genellikle ekonominin arz yönünü ve 
konjonktürel dalgalanmalar ile ilgili teoriler 
birlikte ele alınmaktadır.  

Cotis, Elmeskov ve Mourougane (2003:1-5)’e 
göre, uluslararası kuruluşlardan OECD, 
potansiyel çıktı açığının hesaplanmasında temel 
yöntem olarak üretim fonksiyonu yöntemini 
benimsemiştir. Cobb-Douglas üretim 
fonksiyonu yöntemi ile ekonomideki veya alt 
sektörlerdeki yapısal değişimleri 
değerlendirmek olanaklıdır. Örneğin IMF 
(2008:11) yapısal değişimleri yorumlamak ve 
arz şoklarının etkilerini değerlendirmek için 
potansiyel çıktı tahminlerinden 
yararlanmaktadır.  

Yaşar (2008:47)’a göre, Türkiye için 1970–1993 
yılları için Türeli (1997) yıllık veriler temelinde 
ve HP filtresi, doğrusal trend, üretim fonksiyonu 
gibi yöntemlerle potansiyel çıktı tahminlerinde 
bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda özellikle 

üretim fonksiyonu yardımıyla yapılan 
potansiyel çıktı tahminin önemi vurgulanmış ve 
potansiyel büyüme hızının arttırılması için 
vergi, özelleştirme, tarımsal destekleme 
politikaları gibi politikaların uygulanması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Yavan ve 
Türker (2007:39) tarafından yapılan çalışmada 
ise tarım dışı ekonomi için çıktı açığı tahminleri 
yapılmıştır. Özellikle üretim fonksiyonu ile 
yapılan tahminin daha başarılı olduğu tespit 
edilmiştir. Yaşar (2008:5) ise 1987–2006 
dönemi için hem üç aylık hem de yıllık veriler 
temelinde Türkiye için doğrusal trend, 
ayrıştırılmış trend, Hodrick-Prescott filtresi, 
frekans filtresi gibi istatistiksel yöntemler ile 
potansiyel çıktı ve çıktı açığı tahminleri 
yapmıştır.  

Literatürde sanayi sektörünü baz alan ve bir 
üretim fonksiyonu temelli yapısal bir modelden 
yola çıkan konjonktürel analiz çalışması 
bulunmamaktadır. Bu çalışma bu açıdan özgün 
bir çalışmadır. Ayrıca bu çalışmada sanayi 
sektörünün potansiyel çıktısı ve çıktı açığı 
hesaplanarak sanayi sektörünün konjonktürün 
hangi aşamalarında olduğu belirlenmiştir. Bu 
çerçevede içinde bulunulan konjonktür 
döneminin özelliklerine göre, sanayi 
sektöründe hangi politikaların uygulanması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çalışma bu açıdan 
da özgün bir çalışmadır. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, bu çalışmada potansiyel çıktı 
ve çıktı açığını hesaplamak için ekonomik yapıyı 
göz önüne alan Cobb-Douglas üretim 
fonksiyonu yöntemini ele alacağız.  

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yöntemi 
kısaca anlatıldıktan sonra Türk sanayisi için 
potansiyel çıktı ve çıktı açığı hesaplanacaktır. 
Çalışmamızda kullanılacak yöntem Cobb-
Douglas tipi üretim fonksiyonundan 
yararlanılarak oluşturulan çıktı açığıdır. Çıktı ile 
üretim faktörleri ve toplam faktör verimliliği 
arasındaki ilişkiyi tanımlayan üretim 
fonksiyonu örtük biçimde şöyle yazılabilir.  

           ………………………………………….……(2) 

Y:Sanayi Sektörü Reel Katma Değerini, 

A:Toplam Faktör Verimliliğini (TFV),  

K: Sanayi Sektörü Sermaye Stokunu 

L: Sanayi Sektöründe Çalışılan Saati’ni ifade 
etmektedir.  

Öte yandan Cobb-Douglas üretim fonksiyonu 
aşağıdaki gibi yazılır.   

          
    

 
..……………..….(3) 
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Burada α sermayenin üretim esnekliğini ve β ise 
istihdamın üretim esnekliğini göstermektedir.  

α +β =1 ise ölçeğe göre sabit getiri durumunu 

α +β > 1 ise ölçeğe göre artan getiri durumunu 
ve  

α +β < 1 ise ölçeğe göre azalan getiri durumunu 
göstermektedir.  

Bu durumda, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı 
altında Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu 
şöyle yazabiliriz.  

          
    

   …………..…..(4) 

Potansiyel çıktı düzeyinin belirlenmesi sermaye 
stokunun belirlenmesini gerektirmektedir. 
Bunun için (     dönemindeki sermaye stoku  
        ile t dönemindeki sermaye stoku (  ) ve 
yatırım düzeyleri (  ) arasındaki ilişkiyi 
tanımlayan aşağıdaki birinci dereceden fark 
denkleminden yola çıkılır.  

                ……………...……(5) 

Burada, δ sabiti yıpranma payını 
göstermektedir. Literatürde α, β ve δ 
sabitlerinin değerleri üzerinde bir görüş birliği 
bulunmaktadır. Bu çerçevede Senhadji 
(1999:152-153) ve Gollin (2002:458) 
tarafından da belirtildiği gibi α= 1/3,  β=2/3 ve 
δ=0.05 olarak alınabilir.  

Potansiyel çıktının belirlenmesinde ikinci adım 
toplam faktör verimliliğinin belirlenmesidir. 
Toplam faktör verimliliğini veren denklem 
aşağıdaki gibi ifade edilir.  

          
   

   ………….………………………...….(6) 

Üretim fonksiyonunda yer alan değişkenlerin 
zaman serisi değerlerine sahip olduğumuz için 
potansiyel çıktı değerini hesaplayabiliriz. 

Literatürde potansiyel çıktının 
hesaplanabilmesi için    ve    değerlerinin 
trenden arındırılması önerilmektedir. Biz de bu 
çerçevede HP yöntemini kullanarak    ve   ’yi 
trendden arındırarak   

  ve   
  olarak 

tanımlamaktayız. Şimdi   
  olarak 

tanımladığımız potansiyel çıktı düzeyini 
aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.  

  
      

   
   

   ………….…….………………............(7) 

Çıktı açığı ise aşağıdaki gibi hesaplanır.  

  ı  ı   ı ı        
 ……………………………………(8) 

 Ayrıca çıktı açığı potansiyel çıktının oranı 
olarak aşağıdaki şeklide gösterilebilir.  

    ı  ı   ı ı            
      

 …………..…..(9) 

5-VERİ SETİ VE UYGULAMA 

Sanayi sektöründe konjonktürel analiz yapmak 
için, yukarıda da bahsettiğimiz gibi çıktı 
açığından yararlanmaktayız. Sanayi sektörünün 
çıktı açığının hesaplanabilmesi için 1963–2010 
yılları sanayi sektörünün katma değeri, yatırımı 
ve çalışılan saat toplamı verileri kullanılmıştır. 
TÜİK (2010:234)’e göre kullanılan bu verilerin 
tanımları şu şekilde yapılmıştır. 

Katma Değer: Bir üretim sürecindeki  “Çıktı ” 
değerinden “ Girdi ” değerinin çıkartılması ile 
elde edilmiştir. 

Yatırım: Sabit sermayeye yıl içerisinde yapılan 
gayri safi ilavelerdir.  

Çalışılan Saat Toplamı: Kamu ve özel 
işyerlerinde çalışılan saat toplamıdır. 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yöntemi ile 
1963–2010 dönemi için hesapladığımız çıktı 
açığı oranının gelişimi grafik’2 de verilmektedir.  

Grafik 2: Üretim Fonksiyonu Yöntemi ile Tahmin Edilen Çıktı Açığı 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Verileri/ Ekonomik ve Sosyal Göstergeler/ verilerinden hesaplanarak elde edilmiştir. 
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Sanayi sektörü için Grafik 2’de verilen çıktı 
açığı oranından yola çıkılarak belirlenen 
konjonktür dönemleri Tablo 1’de 
verilmektedir. Ayrıca bu konjonktür 

dönemlerinden hareketle Tablo 1’de de Türk 
sanayisinde ne çeşit konjonktürel 
dalgalanmalar olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 1: Sanayi Sektöründeki Konjonktürün Aşamaları 

YILLAR 

KONJONKTÜRÜN  

AŞAMALARI YILLAR 

KONJONKTÜRÜN  

AŞAMALARI YILLAR 

KONJONKTÜRÜN  

AŞAMALARI 

1963 DİP 1979 BUNALIM 1995 REFAH 

1964 CANLANMA 1980 DİP 1996 REFAH 

1965 TEPE 1981 CANLANMA 1997 TEPE 

1966 DİP 1982 CANLANMA 1998 DURGUNLUK 

1967 TEPE 1983 CANLANMA 1999 DİP 

1968 DURGUNLUK 1984 CANLANMA 2000 CANLANMA 

1969 DURGUNLUK 1985 CANLANMA 2001 DİP 

1970 BUNALIM 1986 REFAH 2002 CANLANMA 

1971 DİP 1987 TEPE 2003 CANLANMA 

1972 CANLANMA 1988 DURGUNLUK 2004 CANLANMA 

1973 REFAH 1989 DİP 2005 REFAH 

1974 DURGUNLUK 1990 TEPE 2006 REFAH 

1975 REFAH 1991 DURGUNLUK 2007 TEPE 

1976 REFAH 1992 REFAH 2008 DURGUNLUK 

1977 TEPE 1993 TEPE 2009 DİP 

1978 DURGUNLUK 1994 DİP 2010 TEPE 

     Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Yukarıdaki tabloya göre, 1963–2010 yılları 
arasında 9 dip aşaması yaşanmıştır. Bu dip 
aşamalarından 5 tanesinde derin dip aşamaları 
yaşanmıştır. Bu derin dip aşamalarından dört 
tanesi kriz yıllarıdır. Kriz yılları; 1980, 1994, 
2001 ve 2009 yıllarıdır. Bu yıllarda yaşanan 
krizler çıktı açığı bulgularından da görüldüğü 
gibi derinliği olan krizlerdir. Durgunluk, 
bunalım ve dip aşamaları yaşanan yıllar 19’dur. 
Yaşanan bu krizlere rağmen 9 tepe aşaması 
yaşanmıştır. Canlanma, refah ve tepe aşamaları 
yaşanan yıllar ise 29’dur. Bu durum bize 
Türkiye’nin sanayileşme çabası içerisinde 
olduğunu göstermektedir. Yaşanan bu 
aşamalarla ilgili olarak bilgiler verdiğimize göre 
artık çıktı açığı bulgularından yola çıkarak 
sanayi sektöründe yaşanan aşamaları analiz 
edip uygulanan politikalarla ilgili bilgiler 
verebiliriz. 

Çalışmanın bulgularına göre incelenen 
dönemde imalat sanayinde 8 konjonktür 
devresi vardır. Ortalama konjonktür devresi 

süresi 6 yıldır. En kısa devre 3 yıl (1965–1967, 
1988–1990, 1991–1993 ve 2008–2010), en 
uzun devre ise 10 yıl (1968–1977, 1978–1987 
ve 1998–2007) sürmektedir.  

Grafik 2’ye genel olarak bakıldığında, sanayi 
sektörünün gelişiminin Türkiye ekonomisinin 
büyüme dinamiklerine paralel bir seyir izlediği 
söylenebilir. Türkiye ekonomisi 1960 yılına 
gelinceye kadar plansız ve dengesiz bir şekilde 
büyümüştür. 1962 yılından sonra planlı 
kalkınma dönemi başlamıştır. Birinci Kalkınma 
Planı 1963 yılında uygulamaya konulmuştur. 
1963 yılından sonra uygulanan 5 yıllık 
kalkınma planı dönemlerinde sanayiye dayalı 
büyüme temel amaç olmuş ve sanayileşmeye 
öncelik verilmiştir. Planlı kalkınma 
dönemlerinde en fazla büyüme I.Plan 
döneminde yaşanmıştır. Türkiye’de 1963–2010 
döneminde uygulanan sanayileşme politikaları; 
ithal ikameci sanayileşme politikaları, ihracata 
yönelik sanayileşme politikaları ve sermaye 
hareketlerinin serbestleşmesine yönelik olan 
sanayileşme politikaları uygulanmıştır.  
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1963–1980 yıllarında uygulanan ithal ikameci 
sanayileşme politikalarının amacı daha önce 
dışarıdan alınan malların ülke içerisinde 
üretilmesine elverecek biçimde yerli sanayinin 
kurulmasını ve gelişmesini sağlamaktır. 1963 
Planlı dönemle başlayan ithal ikameci dönemde 
mutlak korumacılık uygulanmıştır. Mutlak 
korumacılık; yerli üretimin ülke içerisindeki 
talebi karşılaması durumunda ürünün 
ithalatının yasaklanmasıdır.  Dış yardım, dış 
borç ve dış ticaret açığı 1978–1979 yıllarında 
önemli bir döviz dar boğazının yaşanmasına 
neden olmuştur. Yaşanan bu döviz dar boğazı 
nedeniyle yeni bir sanayileşme politikasının 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünya 
konjonktüründeki gelişmelere paralel olarak 
ülkeye döviz girişini sağlamak için ihracata 
yönelik sanayileşme politikası uygulamaya 
başlanmıştır. 1963–1980 yıllarında ithal 
ikamesine dayalı sanayi stratejilerinin 
uygulandığı planlı dönemde ise 1963 yılında 
sanayi sektörünün açık oranı dip 
aşamasındadır. 1963 yılından itibaren 
uygulanan kalkınma planları etkisini göstermiş 
ve sanayi sektöründeki açık oranı pozitif 
değerler almaya başlamıştır. 1965 ve 1967 
yıllarında tepe aşaması yaşanmıştır. 1968 yılı ve 
sonrasında ise durgunluk ve bunalım aşamaları 
yaşanmıştır.   1973/1974 ve 1978/1979 petrol 
krizlerinin etkisi konjonktürdeki yaşanan 
aşamalardan görülmektedir. Petrol fiyatlarının 
aşırı derecede artışıyla yaşanan petrol krizleri 
pozitif açık oranının negatif bir seyre 
dönmesine neden olmuştur. Özellikle 
1978/1979 yıllarında yaşanan II. Petrol Krizi 
bunalım aşamasının yaşanmasına neden 
olmuştur. Ayrıca bu dönemde yaşanan kriz 
nedeniyle bunalım aşaması daha da 
derinleşerek 1980 yılında dip aşamasının 
yaşanmasına neden olmuştur.  

1980 sonrası dönemde ihracata yönelik 
sanayileşme politikalarının amacı 1970’lerden 
sonra döviz dar boğazı yaşayan ülkelere 
sanayileşmelerini dış ülkelere doğru 
sürdürmelerini öneren bir politikadır. 
Sanayileşmede özel sektöre ağırlık verilmiştir. 
İhracatın arttırılmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır. 1980’den sonra uygulanmaya 
konan sanayileşme politikaları ile ihracat artışı 
yaşanmıştır. Bu artışın en çok yaşandığı sektör 
ise imalat sanayi ürünlerinde olmuştur.  

Dünya ekonomisinde 1970’li yıllarda yaşanan 
petrol krizlerinin sonucunda yeniden yapılanma 
politikaları sonucunda, ithal ikameci 
sanayileşme stratejisi terk edilerek, ihracata 
dayalı büyüme modeli politikası 
benimsenmiştir. İhracata dayalı büyüme 
modelinde ihracat temel hedef olarak 

belirlendiği ölçüde, ülkenin faktör donatımına 
dayalı bir uzmanlaşma gündeme gelmektedir. 
Bu çerçevede 1980 yılından başlanarak ihracata 
yönelik politikalar ve yatırımların artışıyla 
birlikte 1981 yılından itibaren pozitif açık oranı 
görülmeye başlamıştır. Bu gelişme 1989 yılına 
kadar devam etmiştir. 1989 yılında alınan bir 
kararla sermaye hareketleri serbestliği 
sağlanmıştır. Sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesi sonucu sermaye girişi ile birlikte 
yerli paranın değeri yabancı paralar karşısında 
değer kazanmıştır. Bu durum ihraç ürünlerinin 
fiyatının artmasına ve ithal ürünlerinin fiyatının 
ise ucuzlamasına neden olmuştur. 1989 sonrası 
dönemde uygulanan sanayileşme politikaları ise 
imalat sanayini yatırımlardan uzaklaştıran, içe 
dönük büyümeyi teşvik eden politikalardır. Bu 
dönemde imalat sanayi yatırımlardan 
uzaklaşmış olması nedeniyle ihracatçı 
sektörlerde yapısal bir rekabet gücü 
yakalanamamış ve ihracat için gerekli olan 
ürünlere yönelik yatırımlar ertelenmiştir. 
Böylece ihracatın ithalata bağımlılığı artmıştır. 
İmalat sanayinin uluslar arası rekabet gücü 
zayıflamış ve dış ticaret açığı aşırı şekilde 
artmıştır. Yüksek devalüasyon ile birlikte 
yaşanan 1994 krizinden sonra 5 Nisan kararları 
alınmıştır. 5 Nisan kararları 1994 ve 1995 
yılında olumlu gelişmeler yaşanmasına neden 
olmuştur. 1996–1999 döneminde ülke 
ekonomisinde ekonomik ve siyasi faktörlerde 
iyileşme yaşanmamıştır. 1999 yılı depremi, 
2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri hem ülke 
ekonomisi hem de sanayi sektörü için üretimin 
düşmesine neden olmuştur. Bu yıllarda 
ekonomide ve sanayi sektöründe küçülmeler 
yaşanmıştır. 1989 yılı Türkiye ekonomisi 
açısından bir dönüm noktasıdır. 1989 yılında 
uluslar arası sermaye hareketlerinin önündeki 
engeller kaldırılarak Türkiye için uluslar arası 
ekonomik entegrasyonun önü açılmıştır. Bu 
yıldan sonra Türkiye ekonomisi uluslar arası 
ekonomideki dalgalanmalara açık hale 
gelmiştir. Bu çerçevede 1991 yılında yaşanan 
durgunluk ve 1994 yılında yaşanan mali kriz ile 
birlikte dip aşaması yaşanmıştır. Daha sonraki 
yıllarda 1995 yılında canlanma ve refah aşaması 
birlikte yaşanmıştır. 1996 yılında refah, 1997 
yılında tepe aşaması yaşanmıştır. 1997–1999 
yılları arasında yaşanan Asya krizi ve 
arkasından gelen Rusya, Arjantin krizleri 1998 
yılında durgunluk aşamasının yaşanmasına 
neden olmuştur. 1999 yılı depremi ile birlikte 
yaşanan durgunluk aşaması daha da 
derinleşerek bunalım ve dip aşamalarının 
birlikte yaşanmasına neden olmuştur. 1999 
depremi ülke ekonomisini ve sanayi sektörünü 
olumsuz etkilemiştir. 1999 depreminden sonra 
Kasım 2000’de yaşanan kriz açık oranının 
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negatif olarak daha da derinleştirmiştir. 2001 
Şubat kriziyle birlikte negatif açık oranı 1963 
yılından bu yana yaşanan en derin krizi 
yansıtmaktadır.  2002 yılından itibaren yaşanan 
krizlerin etkilerinin azalması ve alınan 
tedbirlerle birlikte çıktı açığı pozitif değerler 
almaya başlamıştır.   

2001 yılından sonra alınan önlemler ve Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde sanayi 
sektöründe canlanma başlamıştır. 2008 yılına 
kadar pozitif bir açık oranı yaşanmıştır.  2008 
yılında yaşanan global finansal krizin de 
etkisiyle ekonomideki durgunluk aşaması, 2009 
yılında bunalım ve dip aşamalarının 
yaşanmasına neden olmuştur. 2010 yılında ise 
krizin etkisi azalmış yeniden pozitif açık 
yaşanmaya başlamıştır. 2010 yılında canlanma 
ve refah aşamaları birlikte yaşanmıştır.  

Özetlemek gerekirse; 1973–1974,1978–1979, 
1980, 1989, 1991 yıllarında yaşanan kriz ve 
daralmalar, 1994 yılı mali krizi, 1999 yılında 
meydan gelen deprem, 2000 kasım ve 2001 
şubatta yaşanan derin krizler ve 2009 yılında 
yaşanan global finansal kriz ekonomideki 
üretimin potansiyelin oldukça altında 
gerçekleşmesine neden olmuş ve yüksek 
oranlarda negatif açık oranına yol açmıştır. 
1994, 2001 ve 2009 yıllarında yaşanan krizlerin 
derinliği tahmin edilen açık oranı serisinden de 
açıkça görülmektedir. 2001 yılından sonra 
Türkiye ekonomisi bir toparlanma sürecine 
girmiş ve yüksek büyüme oranları 
kaydedilmiştir. Bu yıldan sonra, ekonomide 

yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak 
pozitif açık oranı da yaşanmıştır. 1999–2010 
yılları arasında yaşanan krizlerin etkisiyle 
birlikte bu dönemde açık oranı daha sık aralıklı 
bir seyir takip etmiştir.  

Tablo 2: Konjonktür Devresinin Süreleri ve 
Dalgalanma Çeşitleri 

1965–1967  Kitchin 
Dalgalanmaları  

1968–1977  Juglar 

Dalgalanmaları  

1978–1987  Juglar  

Dalgalanmaları  

1988–1990  Kitchin 
Dalgalanmaları  

1991–1993  Kitchin 
Dalgalanmaları  

1994–1997  Kitchin 
Dalgalanmaları  

1998–2007  Juglar  

Dalgalanmaları  

2008–2010  Kitchin 
Dalgalanmaları  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 2’de Türk Sanayisinde yaşanan 
konjonktürel dalgalanmaların süreleri ve hangi 
yıllarda ne tür dalgalanmaların yaşandığı 
belirlenmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi Türk 
sanayisinde 3–5 yıllık dalgalanmalar olan 
Kitchin dalgalanmaları ve 7–10 yıllık 
dalgalanmalar olan Juglar dalgalanmaları 

görülmektedir. Türk sanayisinin konjonktürel 
devresinde 3 adet Juglar dalgalanmaları 
görülürken, 5 adet de Kitchin dalgalanmaları 
görülmüştür. Türk sanayisinde yaşanan Kitchin 
ve Juglar dalgalanmaları bize uygulanan 
politikaların ve sanayi yapısının hala kırılgan ve 
değişken bir yapıda olduğunu göstermektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sürekli bir değişim ve gelişim süreci içinde olan Türk 
sanayisinde uygun istikrar politikaları belirlenerek 
ekonomide meydana gelen konjonktürel 
dalgalanmalar en aza indirgenmeli ve sektördeki 
istikrar sağlanmalıdır. Bu amacı gerçekleştirebilmek 
için konjonktürel dalgalanmaların kaynakları doğru 
olarak belirlenmelidir.  İşte bu noktada sanayi 
sektöründeki gelişmeleri sağlıklı bir biçimde 
değerlendirmek ve doğru sanayi politikalarını 
geliştirmek açısından konjonktürel dalgalanmaların 
nedenlerinin bilinmesi çok önemlidir. Konjonktür 
hareketlerinin analizi, hem doğru sanayi 
politikalarını oluşturmak hem de sektördeki 
gelişmeleri sağlıklı bir şekilde değerlendirmek 
açısından önemlidir. Konjonktürel dalgalanmaların 
nedenleri konusunda bir görüş birliği yoktur. Bunun 
temel sebebi konjonktürel dalgalanmaları başlatan 
ve bitiren nedenlerin hep birbirinden farklı 
olmasıdır.  

Ekonomilerin arz kapasitesini yansıtan potansiyel 
çıktı ile talep baskısını ölçen çıktı açığı değişkenleri, 
ekonomi politikalarının değerlendirilmesinde ve 
ekonominin konjonktürel durumunun tespit 
edilmesinde uluslar arası kuruluşlar tarafından 
izlenen makroekonomik göstergelerdendir. 
Makroekonomik bakış açısından mevcut GSYH 
düzeyinin potansiyel düzeyin altında kalması 
kaynakların tam kullanılmadığını göstermektedir. Bu 
durumda enflasyonun düşme eğilimine girmesi 
beklenmektedir. Potansiyelin üzerinde bir çıktı 
düzeyi ise ekonomide talep fazlasının bir 
göstergesidir ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir 
baskıya neden olmaktadır. 

Sektörel bir çerçevede ise, özellikle sanayi 
sektörünün ekonomide öncü sektör olması nedeni 
ile konjonktür dalgalanmaları, makroekonomik 
dalgalanmalara öncülük edebilecektir.  Ülke 
ekonomisinde ileriye ve geriye doğru bağlantıları 
olan katma değer, istihdam ve ihracata katkıları 
nedeniyle en önemli sektör sanayi sektörüdür. Bu 
nedenle sanayi sektörü ekonomik krizlerden 
doğrudan etkilenmektedir.  

1963–2010 yılları arasında 9 dip aşaması 
yaşanmıştır. Bu dip aşamalarından 5 tanesinde derin 
dip aşamaları yaşanmıştır. Bu derin dip aşamaları 
kriz yıllarıdır. Kriz yılları; 1980, 1994, 2001 ve 2009 
yıllarıdır. Bu yıllarda yaşanan krizler çıktı açığı 
bulgularından da görüldüğü gibi derinliği olan 
krizlerdir. Durgunluk, bunalım ve dip aşamaları 
yaşanan yıllar 19’dur. Yaşanan bu krizlere rağmen 9 
tepe aşaması yaşanmıştır. Canlanma, refah ve tepe 
aşamaları yaşanan yıllar ise 29’dur. Bu durum bize 
Türkiye’nin sanayileşme çabası içerisinde olduğunu 
göstermektedir. Yaşanan bu aşamalarla ilgili olarak 
bilgiler verdiğimize göre artık çıktı açığı 
bulgularından yola çıkarak sanayi sektöründe 

yaşanan aşamaları analiz edip uygulanan 
politikalarla ilgili bilgiler verebiliriz. 

1963, 1979, 1980,  1991 yıllarında yaşanan 
daralmalar, 1994 yılı mali krizi, 1999 yılında meydan 
gelen deprem, 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan 
krizler ve 2009 yılında yaşanan global finansal kriz, 
sanayi sektöründe üretimin potansiyelin oldukça 
altında gerçekleşmesine neden olmuş ve yüksek 
oranlarda negatif çıktı açığına yol açmıştır. 1994, 
1999, 2000, 2001 ve 2009 yıllarında yaşanan 
krizlerin derinliği tahmin edilen çıktı açığı 
serisinden de açıkça görülmektedir. 1994 yılında 
yaşanan krizin ardından sanayi sektörünün hızla 
toparlanmaya başladığına, 1996 yılından itibaren 
sanayi sektörü potansiyel düzeyini yakaladığını ve 
potansiyel düzeyin üzerine çıktığını göstermektedir. 
Ancak, depremin meydana geldiği 1999 yılında 
üretim düzeyi tekrar potansiyelinin altında 
gerçekleşmiştir. 2000 yılında negatif çıktı açığının 
varlığı yaşanırken, sanayi sektöründeki en derin 
krizinin yaşandığı 2001 yılında da negatif çıktının 
daha da derinleşerek üretimin potansiyel düzeyin 
oldukça altında gerçekleştiği görülmektedir. 2004 
yılından itibaren üretimin potansiyel düzeyine 
yaklaştığını göstermektedir.  Ayrıca 2001 yılında 
yaşanan krizin ardından sanayi sektörünün 
toparlanma sürecinin 1994 yılında yaşanan kriz 
sonrası toparlanma sürecine göre daha uzun olması,  
2001 krizinin sanayi sektörü üzerindeki etkilerinin 
derinliğini göstermektedir. Pozitif çıktı açıklarının 
gerçekleştiği yılların hemen ardından sanayide ciddi 
daralmalar yaşanmış ve üretim düzeyinin önemli 
miktarlarda potansiyel düzeyinin altına indiği 
görülmüştür. Bu durum bize genişleme 
dönemlerinin ardından ciddi daralmalar yaşandığını 
göstermektedir. Ayrıca çıktı açığı dönem 
politikalarının yansımasını gösterip uygulanan 
politikaların değerlendirilmesine imkân 
tanımaktadır. 

Sonuç olarak çalışmanın bulgularına göre incelenen 
dönemde imalat sanayinde 8 konjonktür devresi 
vardır. Ortalama konjonktür devresi süresi 6 yıldır. 
En kısa devre 3 yıl (1965–1967, 1988–1990, 1991–
1993 ve 2008–2010), en uzun devre ise 10 yıl 
(1968–1977, 1978–1987 ve 1998–2007) 
sürmektedir. Türk sanayisinin konjonktürel 
devresinde 3 adet Juglar dalgalanmaları görülürken, 
5 adet de Kitchin dalgalanmaları görülmüştür. Ayrıca 
Türk sanayisinde yaşanan Kitchin ve Juglar 
dalgalanmaları bize uygulanan politikaların ve 
sanayi yapısının hala kırılgan ve değişken bir yapıda 
olduğunu göstermektedir. 
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Farklı makroekonomik değişkenlerin hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerinin incelendiği geniş 
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GİRİŞ 
İktisat ve finans literatürü varlık fiyatları ile 
makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 
araştıran birçok çalışma içermektedir. Farklı 
ülke veya ülke grupları üzerine yapılan bu 
çalışmalar genellikle farklı makroekonomik 
değişkenlerin hisse senedi fiyatlarını 
açıklamada önemli rol oynadıkları görüşünde 
birleşmektedirler (örn, bknz: SADORSKY, 2003; 
MORELLI, 2002; WONGBANGPO VE SHARMA, 
2002; vb.). Ancak birden fazla makroekonomik 
değişkenin aynı modelde yer almasının önemli 
bir ekonometrik problem olan çoklu bağlantı 
sorununa yol açması muhtemeldir (TOPCU VE 
ÜNLÜ, 2013: 52).  Bu bakımdan her bir 
makroekonomik göstergeyi modele ayrı ayrı 
eklemenin ya da bu değişkenlerin bileşiminden 
bir indeks oluşturmanın makroekonomik 
göstergelerin hisse senedi piyasaları üzerindeki 
etkilerini ölçmede daha etkin sonuçlar ortaya 
koyması beklenmektedir.  
1970 yılında OECD (Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü-Organisation for Economic 
Co-operation and Development) ekonomik 
büyümedeki dönüşüm noktalarının 
belirlenmesinde erken sinyal niteliğinde bir 
gösterge geliştirmiştir. Birleşik öncü gösterge 
(CLI-Composite Leading Indicator) olarak 
adlandırılan bu gösterge ülkelerin 
makroekonomik yapıları göz önüne alınarak 
ilgili değişkenlerin ağırlıklandırılması ile elde 
edilmektedir ve her ülkenin Merkez Bankası 
tarafından belirlenip, yayınlanmaktadır. Bu 
göstergenin sunduğu bilgiler, ekonomistler, iş 
adamları ve politika yapıcılar için mevcut ve 
kısa dönemdeki ekonomik durumun zamansal 
analizi açısından oldukça büyük önem arz 
etmektedir (OECD Birleşik Öncü Göstergeler 
Sistemi Raporu, 2012: 3).   
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de birleşik öncü 
gösterge ile hisse senedi fiyatları arasındaki 
ilişkinin ortaya konmasıdır. Çalışamanın 
motivasyonu ise iki tanedir. İlki, uygulama alanı 
ile ilgilidir. Bileşik öncü göstergeler ile hisse 
senedi piyasası arasındaki ilişkiyi doğrudan 
inceleyen çalışmaların sayısı makroekonomik 
değişkenlerin hisse senedi piyasaları ile 
ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısına kıyasla 
çok sınırlıdır. Bu çalışmalardan Topcu ve Ünlü 
(2013) ilişkiyi Türkiye’nin de dahil olduğu 13 
gelişmekte olan ekonomi için incelemişlerdir. 
Hacıhasanoğlu ve Soytaş (2011) ise Türkiye’de 
bileşik öncü göstergeler ile sektörel endeksler 
arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Dolayısyla 
Türkiye özelinde temel piyasa endeksi 
açısından bilgimiz dahilinde basılmış bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile 
literatürdeki bu açığın kapatılması 

hedeflenmektedir. İkincisi ise zaman periyodu 
ile ilgilidir. Bu konu üzerine daha evvel yapılan 
çalışmalar genellikle 2008 finansal krizinin de 
etkilerini barındıran bir zaman periyodunu 
içermektedir. Bu çalışma ise zaman periyodunu 
bu etkiyi olabildiğince gözardı edecek bir 
zaman aralığında belirlemektedir.   
 
Giriş bölümünü takiben çalışmanın diğer 
bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir: ilk 
bölümde ilgili literatür taranacak; ikinci 
bölümde çalışmada kullanılacak model ve veri 
seti tanıtılacak; üçüncü bölümde ampirik 
yöntem ve elde edilen bulgular ortaya konacak; 
son olarak da genel bir değerlendirme 
yapılacaktır.  

1. Literatür Taraması 

Literatürde bileşik öncü göstergeleri ile hisse 
senedi piyasası arasındaki ilişkiyi inceleyen çok 
fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu 
çalışmalardan Topcu ve Ünlü (2013), 
çalışmalarında gelişmekte olan on üç piyasada 
aylık veri kullanarak 2000:M1-2011:M10 
dönemine ait bileşik öncü göstergelerle hisse 
senedi fiyatları arasındaki uzun dönemli ve 
nedensel ilişkiyi araştırmışlardır. Elde edilen 
bulgulara göre, gelişmekte olan piyasalarda 
benzer sonuçlar elde edilememiştir. Bileşik 
öncü göstergelerin yatırımcıların yatırım 
kararları üzerindeki etkinliğini belirlemede, 
bileşik öncü göstergelerin yapısının ve finansal 
gelişmişlik düzeyinin önemli olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Hacıhasanoğlu ve Soytaş (2011), 
Türkiye’de sektörel endeksler ile bileşik öncü 
göstergeler arasındaki ilişkiyi aylık veriler 
kullanarak 2001:M7-2010:M2 dönemi özelinde 
incelemişlerdir. Bulgular uzun dönemde, bileşik 
öncü göstergede meydana gelen pozitif 
değişimlerin, savunma ve hizmet sektörleri 
dışında, tüm sektörel endeksler üzerinde 
anlamlı etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 
Makroekonomik göstergelerde meydana gelen 
kısa vadeli şokların ise tüm endeksleri 
başlangıçta pozitif etkilediği ancak bu etkinin 
bir yıl içinde yok olduğu tespit edilmiştir.  Bu 
çalışmaların dışında literatürde hisse senedi 
fiyatları ile makroekonomik değişkenler 
arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle 
literatürde öncü çalışmalardan biri olarak kabul 
edilen Chen, Roll ve Ross (1986)’un çalışmasına 
değinilecek, daha sonra son 10 yıllık süreçte 
yapılan güncel çalışmalar ele alınacaktır. 

Chen, Roll ve Ross (1986)’un çalışması yukarıda 
da bahsedildiği gibi bu alandaki öncü 
çalışmalardan biridir. Bu çalışmada hisse senedi 



 Ebru Topcu 
 Bileşik Öncü Göstergeler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği  
 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 167-176. 
Journal of Economics  and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014 
 

169 

piyasasında makroekonomik değişkenlerdeki 
yeniliklerin riskli olup olmadığı 
araştırılmaktadır. Söz konusu çalışmada hisse 
senedi piyasasının getirisi üzerinde etkisi 
olduğu düşünülen kısa ve uzun dönem faiz 
oranları arasındaki fark, beklenen ve 
beklenmeyen enflasyon oranları ve endüstriyel 
üretim gibi makroekonomik değişkenler 
incelenmiştir. Bu risk kaynaklarının hisse 
senedi getirisi üzerinde önemli etkileri olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. 

Kalyanaraman ve Tuwajri (2014) 
çalışmalarında Suudi Arabistan için 
makroekonomik güçlerle hisse senedi fiyatları 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Söz konusu 
ilişkiyi tespit edebilmek için tüketici fiyat 
endeksi, endüstriyel çıktı, para arzı, döviz kuru 
ve petrol fiyatları olmak üzere beş tane 
makroekonomik değişken ile Suudi Arabistan 
hisse senedi endeksleri ve Standart & Poor 500 
endeksi kullanılmıştır. Çalışmada Ocak 1994- 
Haziran 2013 dönemini kapsayan veriler 
Johansen Eşbütünleşme ve Vektör Hata 
Düzeltme metotları aracılığıyla incelenmiştir. 
Johansen Eşbütünleşme analizine göre, seçilen 
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki söz 
konusudur. Vektör hata düzeltme bulguları ise 
açıklayıcı değişkenlerden hisse senedi 
fiyatlarına doğru uzun dönemli bir nedensellik 
ilişkisinin olduğunu göstermiştir. 

Jaafar (2013), Malezya ekonomisi için hisse 
senedi fiyatlarındaki dalgalanmalarla 
makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 
araştırmıştır. Çalışmada zaman serisi verileri 
kullanılarak korelasyon analizi yapılmıştır. 
Hisse senedi fiyatlarının istikrarını sağlamak 
için para arzı ve döviz kurunun en uygun 
araçlar olduğu tespit edilmiştir. Tüketici fiyat 
endeksi ve endüstriyel performans endeksinin 
ise hisse senedi fiyatlarını etkilemediği 
sonucuna varılmıştır. 

Vejzagic ve Zarafat (2013) çalışmalarında 
Malezya’da makroekonomik değişkenlerle hisse 
senedi endeksi (Shariah) arasındaki ilişkiyi 
eşbütünleşme tekniği aracılığıyla 
incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre Shariah 
endeksi ile faiz oranları, döviz kuru ve para arzı 
arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkiler tespit 
edilmiştir.  Faiz oranları ve döviz kuru ile 
endeks arasında negatif yönlü bir ilişki söz 
konusuyken, para arzı ile endeks arasında 
pozitif yönlü bir ilişkinin geçerli olduğu 
sonucuna varılmıştır.  

Osamwonyi ve Evbayiro-Osagie (2012), 1975- 
2005 dönemi için seçilmiş altı makroekonomik 
değişkenle Nijerya sermaye piyasası endeksi 
arasındaki ilişkiyi ele almışlardır.   Çalışmada 

vektör hata düzeltme metodu kullanılmıştır. 
Analizden elde edilen en önemli bulgu 
Nijerya’da makroekonomik değişkenlerin 
sermaye piyasası endeksini etkilediğinin tespit 
edilmesidir. 

Khan ve Zaman (2012) çalışmalarında 
makroekonomik değişkenlerle Karachi hisse 
senedi piyasasında, hisse fiyatları arasındaki 
ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada 1998-2009 
dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. 
Analizde sabit etkiler modelinden 
faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, GSYH 
ve döviz kuru hisse senedi fiyatlarını pozitif 
yönde etkilerken, tüketici fiyat endeksi negatif 
yönde etkilemektedir. 

Kumar (2011), 1 Nisan 2006-31 Mart 2010 
dönemi için Hindistan’da hisse senedi fiyatları 
ve makroekonomik değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkisini araştırmıştır. Analiz için 
eşbütünleşme ve Granger nedensellik 
testlerinden faydalanmıştır. Johansen 
eşbütünleşme analizi bulgularına göre,  Nifty 
endeksi ile diğer tüm endeksler arasında 
Wholescale fiyat endeksi hariç herhangi bir 
eşbütünleşme ilişkisine rastlanmamıştır. Aynı 
şekilde Ninfty endeksi ile makroekonomik 
değişkenler arasında nedensellik ilişkisi 
kurulamamıştır. 

Auzairy, Ahmad ve Ho (2011),  Malezya, 
Tayland ve Endonezya’da, hisse senedi piyasası 
performansı üzerinde döviz kuru, faiz oranları, 
petrol fiyatları ve piyasa likiditesi gibi 
faktörlerin etkisini incelemiştir.  Araştırma için 
Ocak 1997- Aralık 2009 dönemi seçilmiştir ve 
genişletilmiş Dickey-Fuller ve Philips-Perron 
metotlarından faydalanılmıştır. Analiz bulguları, 
söz konusu faktörlerin liberalleşen ülkelerin 
hisse senedi piyasalarının performansları 
üzerinde anlamlı etkileri olduğunu göstermiştir. 

Altıntaş ve Tombak (2011), 1987-2008 dönemi 
için üçer aylık veriler aracılıyla Türkiye’de hisse 
senedi fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan 
reel ve parasal değişkenleri incelemişlerdir. 
Çalışmada VAR ve Granger nedensellik 
analizleri kullanılmıştır. Modelde hisse senedi 
fiyatlarıyla uluslararası rezervler, reel döviz 
kuru ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve 
anlamlı, parasal genişleme arasında ise negatif 
ve anlamlı bir uzun dönem ilişkisi 
belirlenmiştir. Granger nedensellik testlerinde 
de hisse senedi fiyatlarıyla, modelde kullanılan 
makroekonomik değişkenler arasında uzun 
dönem nedensel bir ilişkinin varlığı ortaya 
konmuştur. 

Rad (2011) çalışmasında 2001-2007 dönemini 
kapsayan verilerle makroekonomik 
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değişkenlerle Tahran hisse senedi piyasası fiyat 
endeksi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 
Çalışmada VAR tekniğinden yararlanılmıştır. 
Analiz bulgularına göre tüketici fiyat endeksi, 
döviz kuru ve likidite gibi makroekonomik 
değişkenlerdeki şokların Tahran hisse senedi 
fiyat endeksi üzerindeki etkisinin zayıf olduğu 
ortaya çıkmıştır. Makroekonomik değişkenlerin 
hisse senedi fiyat endeksindeki dalgalanmalar 
üzerindeki etkisi ise yaklaşık %12 olarak tespit 
edilmiştir. 

Alam ve Uddin (2009),  15 gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke için Ocak 1988-  Mayıs 
2013 dönemine ait aylık veriler kullanarak faiz 
oranlarının hisse senedi piyasası üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Çalışmada panel veri 
tekniğinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre faiz oranlarındaki değişmelerle hisse 
senedi fiyatlarındaki değişmeler arasında 
anlamlı bir negatif etkinin olduğu tespit 
edilmiştir. 

Sohail ve Hussain (2009), Pakistan’da 
makroekonomik değişkenlerle hisse senedi 
fiyatları arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiyi 
araştırmıştır. Araştırma için Aralık 2002- 
Haziran 2008 dönemin kapsayan aylık veriler 
kullanılmıştır ve vektör hata düzeltme 
analizinden faydalanılmıştır. Analiz bulguları, 
tüketici fiyat endeksinin hisse senedi getirileri 
üzerinde negatif etkisi olduğunu ortaya 
koymuştur.  Uzun dönemde ise endüstriyel 
üretim endeksi, reel etkin döviz kuru ve para 
arzının hisse senedi getirisini pozitif yönde 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Gay (2008), hisse senedi piyasası endeks 
fiyatları ile döviz kuru ve petrol fiyatları 
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada 
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’e ait 1999: 03- 
2006: 06 dönemini kapsayan veriler Box-
Jenkins ARIMA modeli kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analiz bulguları neticesinde, hiçbir 
ülkede söz konusu değişkenler arasında anlamlı 
bir ilişki elde edilememiştir. 

Dizdarlar ve Derindere (2008) çalışmalarında 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 
oluşturulan IMKB 100 endeksini etkileyen 
makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. 2005:01-2007:12 dönemi için 
aylık veriler kullanılarak en küçük kareler 
yönteminden faydalanılmıştır. 14 temel 
makroekonomik gösterge ile yapılan çalışmada 
döviz kurunun İMKB endeksini etkileyen en 
önemli değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Liu ve Shrestha (2008),  Çin hisse senedi 
piyasası endeksleri ile para arzı, endüstriyel 
üretim, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranları 

gibi makroekonomik değişkenler arasındaki 
ilişkiyi araştırmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 
hisse senedi fiyatları ile makroekonomik 
değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi söz 
konusudur. 

Samitas ve Kenourgios (2007),  ulusal ve 
uluslararası makroekonomik değişkenlerin kısa 
ve uzun dönem hisse senedi getirilerini 
açıklayıp açıklamadığını incelemişlerdir. 
Çalışmada ‘eski’ ve ‘yeni’ Avrupa ülkeleri ile 
ABD için 1990:1-2004:3 dönemine ait veriler 
nedensellik ve eşbütünleşme teknikleri ile 
analiz edilmiştir. Analiz bulguları, Avrupa 
ülkelerinin hisse senedi piyasalarının yabancı 
ülke hisse senedi piyasaları ile tam olarak 
entegre olamadıklarını göstermektedir. Tüm 
ülkelerde faiz oranları ile hisse senedi fiyatları 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 

Humpe ve Macmillan (2007), ABD ve 
Japonya’da makroekonomik değişkenlerin hisse 
senedi fiyatlarını uzun dönemde etkileyip 
etkilemediğini araştırmıştır.  Analizde vektör 
hata düzeltme ve eşbütünleşme tekniklerinden 
faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 
ABD’de hisse senedi fiyatları endüstriyel üretim 
ile negatif ilişkiliyken, tüketici fiyat endeksi ve 
uzun dönem faiz oranları ile pozitif ilişkilidir. 
Para arzı ile hisse senedi fiyatları arasında ise 
pozitif fakat anlamsız bir ilişki söz konusudur. 
Bulgular Japonya’da ABD’den farklı sonuçlar 
ortaya koymuştur. Hisse senedi fiyatlarının 
endüstriyel üretimle pozitif ilişkili, para arzıyla 
negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Yılmaz, Güngör ve Kaya (2006) çalışmalarında 
hisse senedi fiyatları ile makroekonomik 
değişkenler arasındaki eşbütünleşme ve 
nedensellik ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmada 
Ocak 1990 ile Aralık 2003 dönemini içeren 
verilerle eşbütünleşme ve nedensellik analizleri 
yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, dış 
ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi ile 
hisse senedi fiyatları arasında Granger 
nedensellik ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. 
Para arzı ve döviz kuru değişkenleri ile hisse 
senedi fiyatları arasında çift yönlü, tüketici fiyat 
endeksi ve faiz oranı ile hisse senedi fiyatları 
arasında ise tek yönlü nedensellik ilişkisi 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Albeni ve Demir (2005) çalışmalarında İMKB’de 
işlem gören hisse senetleri fiyatları üzerinde 
etkili olan makroekonomik değişkenleri 
incelemişlerdir. Çalışmada 1991-2000 dönemi 
için zaman serisi verileri kullanılarak çoklu 
regresyon ve en küçük kareler analizleri 
uygulanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda,  
hisse senedi fiyatlarını etkileyen makro 



 Ebru Topcu 
 Bileşik Öncü Göstergeler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği  
 

 
AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 167-176. 
Journal of Economics  and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014 
 

171 

ekonomik faktörler mevduat faiz oranları, 
Cumhuriyet altını, uluslararası portföy 
yatırımları ve Alman Markıdır. Söz konusu bu 
değişkenlerin endeksteki fiyat hareketlerini 
açıklamadaki etkileri farklı olarak 
hesaplanmıştır.  

Maysami, Howe ve Hamzah (2004) 
çalışmalarında seçilmiş makroekonomik 
değişkenlerle Singapur hisse senedi endeksi 
arasındaki uzun dönemli ilişkiyi Ocak 1989- 
Aralık 2001 dönemini kapsayan verilerle 
araştırmışlardır. Çalışmada Granger 
nedensellik, Johansen eşbütünleşme ve vektör 
hata düzeltme yaklaşımlarından 
faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
Singapur hisse senedi endeksi ile kısa ve uzun 
dönem faiz oranları, endüstriyel üretim, fiyat 
düzeyleri, döviz kuru ve para arzı arasında 
eşbütünleşme ilişkisi söz konusudur. 

2. Model ve Veri 
Bu çalışmada hisse senedi piyasası bileşik öncü 
gösterge değişkenin bir fonksiyonu olarak 
tanımlanmıştır.  

)(CLIfshare         (1) 

Burada hisse senedi piyasası (share) OECD 
hesaplamasına göre ölçülen BIST 100 endeksine 
göre ölçülmüştür ve 2010 baz yılı olarak 100 
kabul edilmiştir. Bağımsız değişken olan bileşik 
öncü gösterge (CLI) ise TCMB tarafından 
belirlenen makroekonomik değişkenlerin 
bileşkesinden oluşmaktadır. Denklem 1’de ifade 
edilen model logaritmik olarak kurgulanmıştır 
ve her iki değişkenin doğal logaritmaları 
alınarak analize dâhil edilmiştir. 
Çalışmada aylık veriler kullanılmış olup; analiz 
dönemi 2011:Ocak-2014:Şubat olarak 
belirlenmiştir. Veri setinin 2011 yılından 
başlatılmasının nedeni ise 2008 küresel krizinin 
etkilerinin mümkün olduğunca göz ardı edilmek 
istenmesidir. Gerek hisse senedi fiyatları, 
gerekse de bileşik öncü gösterge verileri OECD 
veri tabanından elde edilmiştir.  

3. Metodoloji ve Bulgular 
İki değişken arasındaki ilişkiyi araştırmadan 
önce yapılması gereken ön işlem serilerin birim 
kök içerip içermediklerinin testidir. Bu işlem 
için literatürde sıklıkla kullanılan testler 
genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) (1981), 
Phillips-Peron (PP) (1988) ve Kwiatkowski, 
Phillips, Schmidt, Shin (KPSS) (1992) testleridir. 
Bu çalışmada da birim kök sınaması için ADF ve 
PP testleri kullanılacaktır. 
ADF testinin önceki versiyonu Dickey Fuller 
(DF) (1979), hata terimlerinin bağımsız ve sabit 
varyansa sahip olduklarını varsayılır 
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Denklem (2) ve denklem (3) sırasıyla sabit 
terimli ve sabit terim ve trendli modelleri ifade 
etmektedir. Boş hipotezin reddi durumunda 
ilgili serinin birim kök içermediği kanıtlanmış 
olmaktadır. 
PP birim kök testinde hata teriminin zayıf 
bağımlılık ve heterojen dağılıma sahip olduğunu 
varsayılmaktadır. Bu testte1 hata terimindeki 
otokorelasyon problemini dikkate almak için 
parametrik olmayan ampirik yöntemler 
kullanılmaktadır (GUJARATI, 2004: 818).  

Birim kök testi bulguları tablo 1’de 
sunulmuştur. Tabloya göre serilerin birim kök 
içerdiğini belirten boş hipotez düzeyde 
reddedilemezken; birinci fark alındığında hem 
ADF hem de PP test sonuçları %1 anlamlılık 
düzeyinde boş hipotezin reddedileceğine işaret 
etmektedir. Bu sonuçlar ışığında her iki 
değişkenin birinci mertebeden durağan 
oldukları (I(1)) sonucuna ulaşılmaktadır. 

Düzeyinde durağan olmayıp, birinci farkında 
durağan hale gelen seriler için eşbütünleşme 
testi uygulanabilmektedir. Literatürde iki 
değişkenden oluşan modeller için genellikle 
Engle ve Granger (1987) eşbütünleşme testi 
kullanılmaktadır. Buna göre (1) nolu 
fonksiyonun EKK ile tahmininden elde edilen 
hata terimlerinin düzeylerinde durağan olup 
olmadıkları alttaki (4) nolu denklemde ifade 
edilen ADF testi ile sınanmaktadır. 

ttt v  1                         (4) 

Bu sınamadan elde edilen bulgu hata teriminin 
durağan olduğunu gösteriyorsa iki serinin uzun 
dönemde birlikte hareket ettikleri sonucuna 
ulaşılmaktadır. Engle ve Granger eşbütünleşme 
testi sonuçları tablo 2’de sunulmuştur. Tabloya 
göre iki değişken arasında eşbütünleşme ilişkisi 
olmadığını öne süren boş hipotez 
reddedilememektedir. Yani, hisse senedi 
piyasası ve bileşik öncü gösterge değişkenleri 
uzun dönemde birlikte hareket 
etmemektedirler. 

Bununla birlikte, modelde ikiden fazla değişken 
olması durumda yaygın olarak kullanılan 
Johansen ve Julies (JJ) (1990) eşbütünleşme 
testi de iki değişkenli modellerde Engle ve 
Granger (1987) testinden elde edilen sonuçları 

                                                                            
1 Sabit terimli ve sabit ve trend içeren modellerin 
formülizasyonu 2 ve 3 nolu denklemlerde verilen 
ADF testinin formülizasyonu ile benzer olduğu için 
PP testi için cebirsel denklemlere yer verilmemiştir. 
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doğrulama amaçlı kullanılabilmektedir. Tablo 
3’de sunulan JJ testi sonuçları iki değişken 
arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığına işaret 
etmektedir. Buna göre iki eşbütünleşme testi 
sonuçları birbiriyle örtüşmektedir. 

Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin 
bulunamaması nedensellik ilişkisinin de sadece 
kısa dönemde araştırılması durumunu 
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle hata 
düzeltme modelini çalıştırmaksızın değişkenler 
arasındaki kısa dönemli ilişki Granger (1988) 
standart nedensellik testi ile analiz 
edilebilmektedir. Granger (1988) testine göre 
bileşik öncü gösterge ve hisse senedi piyasası 
arasındaki nedensellik aşağıdaki gibi formülize 
edilebilir: 
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Nedensellik testi sonuçları tablo 4’de 
gösterilmektedir. Buna göre hisse senedi 
piyasasının bileşik öncü göstergenin nedeni 
olmadığı boş hipotezi reddedilemezken; bileşik 
öncü göstergelerin hisse senedi piyasasının 
nedeni olmadığını öne süren boş hipotez %5 
anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Buna 
göre Granger nedensellik testi bileşik öncü 
göstergelerden hisse senedi piyasasına doğru 
tek yönlü bir nedensellik bağı bulunduğunu 
göstermektedir. 

Eşbütünleşme prosedüründe izlenildiği gibi, 
Standard Granger nedensellik tekniğinden elde 
edilen sonuçları da ikinci bir nedensellik testi 
ile sınayarak bulguların analiz yönetimine 
duyarlı olup olmadığını kontrol edilecektir. 
Toda ve Yamamoto (1995) serilerin 
eşbütünleşik olması durumunda Granger 
testinde kullanılan F istatistiklerinin standart 
dağılım göstermediği için geçerli 
olamayabileceğini öne sürmüştür. Bu yüzden 
Granger (1988) testinden elde edilen sonuçların 
geçerliliğinin kontrolü için Toda ve Yamamoto 
(1995) yöntemi kullanılacaktır. Toda ve 
Yamamoto (1995) testinin cebirsel gösterimi 
aşağıdaki gibidir: 
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Toda-Yamamoto nedensellik bulguları tablo 
5’de sunulmaktadır. Buna göre standart 
Granger nedensellik testi sonuçlarına paralel 
olarak hisse senedi piyasasının bileşik öncü 
göstergenin nedeni olmadığı boş hipotezi 
reddedilemezken; bileşik öncü göstergelerin 
hisse senedi piyasasının nedeni olmadığını öne 
süren boş hipotez %5 anlamlılık düzeyinde 
reddedilmektedir. 
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SONUÇ  
İktisat ve finans literatüründe sıklıkla 
araştırılan makroekonomik göstergeler-hisse 
senedi piyasaları ilişkinden farklı olarak bu 
çalışmada Türkiye’de çeşitli makroekonomik 
göstergelerin bileşiminden oluşan bileşik öncü 
göstergeler ile hisse senedi fiyatları arasındaki 
eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi 
incelenmektedir. Bu doğrultuda aylık veriler 
kullanılmış olup; veri seti 2011:Ocak-
2014:Şubat dönemini kapsamaktadır. Yapılan 
ampirik analizler neticesinde elde edilen 
bulgular Türkiye’de ilgili dönemde hisse senedi 
piyasası ile bileşik öncü göstergeler arasında 
uzun dönemli bir ilişki bulunmadığına işaret 
etmektedir. Bu bulgu gelişmekte olan piyasalar 
arasında Türkiye ekonomisinde eşbütünleşme 
ilişkisi bulamayan Topcu ve Ünlü (2013) ile 
örtüşmektedir. Nedensellik analizlerinden elde 
edilen sonuçlar ise kısa dönemde bileşik öncü 
göstergelerden hisse senedi piyasasına doğru 

tek yönlü nedensellik bağının varlığını 
göstermektedir. Bu bulgu iki değişken arasında 
çift yönlü nedensellik bağı tespit eden Topcu ve 
Ünlü (2013) bulgularını kısmen desteklerken, 
alt sektörler için araştırma yapan ve öncü 
göstergelerden savunma sektörü endeksi hariç 
tüm endekslere tek yönlü nedensellik bağı 
tespit eden Hacıhasanoğlu ve Soytaş (2011) ile 
uyuşmaktadır. Ayrıca, bu çalışmada aynı teste 
ait farklı analiz tekniklerinin Türkiye özelinde 
tutarlı sonuçlar verdiği ispat edilmiştir. 
Öncü göstergeler kullanılarak analiz edilen bu 
literatür nispeten yeni bir alan olduğundan, bu 
alanda farklı ülke veya ülke gruplarında çalışma 
yapacak araştırmacılar farklı analiz teknikleri 
kullanarak elde ettikleri bulguların değişip 
değişmediğini test edebilirler. Bu sayede 
literatürün ürettiği bulguların analiz tekniğine 
duyarlı olup olmadığı da ortaya konulabilir. 
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EKLER 

Tablo-1: ADF ve PP Birim Kök Analizi Bulguları 
 H0: seriler durağan değildir 

Model/ 
Değişken 

            ADF                 PP 
Sabit Sabit+Trend  Sabit Sabit+Trend 

 
share -1,27 -1,44  -1,33 -1,55 

 
share -5,49*** -5,42***  -5,47*** -5,41*** 

 
CLI -1,66 -1,48  -1,42 -0,06 

 
CLI -4,63*** -5,40***  -3,81*** -4,83*** 

 
Not: ADF testinde kullanılan gecikme sayıları Schwarz Bilgi Kriteri göz önüne alınarak belirlenmiştir. 

Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak belirlenmiştir.          
 *** %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

         terimi ilgili değişkenin ilk farkının alındığını simgelemektedir. 

 
Tablo-2: Engle ve Granger Eşbütünleşme Sonuçları 

Boş Hipotez/ H0: seriler eşbütünleşik değildir  
Değişken Sabit Sabit+Trend  Karar 

share =f(CLI) -1,182[0.67] -1,059[0.92]  H0: Kabul 

Not: t-istatistiklerinin olasılık değerleri köşeli parantez içerisinde belirtilmiştir. 

 

Tablo-3: Johansen-Juselius Eşbütünleşme Sonuçları  
İz (Trace) Testi Sonuçları 

H0: eşbütünleşme yoktur.  

Boş Hipotez Özdeğer İz İstatistiği 
%5 Kritik 

Değer 
Karar 

r=0 0.229278 11.97928 13.42 
H0: Kabul 

r≤1 0.069776 2.603873 2.705 
Maksimum Özdeğer Testi Sonuçları 

H0: eşbütünleşme yoktur. 

 

Boş Hipotez Özdeğer İz İstatistiği 
%5 Kritik 

Değer 
Karar 

r=0 0.229278 9.375407 12.29 
H0: Kabul 

r≤1 0.069776 2.603873 2.705 

 

 
Tablo-4: Granger Nedensellik Sonuçları 

Boş Hipotez F-Stat. Karar 
 H0: CLI share’in nedeni değildir 2.999** H0: Red 
H0: share CLI’nın nedeni değildir 0.176 H0: Kabul 
Not:  ** %5anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

 
Tablo-5: Toda-Yamamoto Nedensellik Sonuçları 

Boş Hipotez MWald-Stat. Karar 
 H0: CLI share’in nedeni değildir 3.992** H0: Red 
H0: share CLI’nın nedeni değildir 0.313 H0: Kabul 
Not:  ** %5anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 


