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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 de taranması için çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemizin aldığı 

Yönetim Kurulu “Üniversitelerde yayınlanan ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası 

etkisini artırmak amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından ‘DergiPark Projesi’ kapsamında elektronik 

ortamda yayınlanmasına” karar vermiştir. Bu karar gereği olarak dergimiz bu sayıdan itibaren basılı 

olarak yayınlanmayacaktır. Etik ve akademik ilkeler gereği gönderilen makaleler titiz bir değerlendirme 

sürecinden geçmektedir. Bu çerçevede baş editörün ön incelemesinden sonra makaleler her bir alanla 

ilgili görevli yardımcı editörlerin 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. Dergi yayın ilkelerine uygun 

olmayan çalışmalar, her iki aşamada da düzeltme yapması için yazara yönlendirilebilmektedir. 

Çalışmaların yayımlanmasında hakem raporu esas olup, iki hakem tarafından kabul edilen makaleler 

kural olarak yayına kabul edilmektedir. Hakemler seçilirken çalışma alanlarına dikkat edilmekte ve 

yazılar yazarla aynı üniversitedeki bir hakeme kesinlikle gönderilmemektedir. Hakemlerin farklı 

üniversitelerden olması hakemlik sürecinde dikkate alınan diğer bir hassasiyettir. Kör hakemlik olarak 

isimlendirilen yöntemle, değerlendirme sürecinde hakem ve yazarların birbirini bilmesine kesinlikle izin 

verilmemektedir. Hakemlik süreci yine kesinlikle gerçek bir şekilde işletilmekte, hakkında şüphe 

duyulan hakem değerlendirmeleri varsa üçüncü bir hakeme de gönderilebilmektedir. Bir başka deyişle 

iki hakem değerlendirmesinin pozitif olması mutlak surette yazıların yayınlanacağı anlamına 

gelmemektedir. Sonradan çıkabilecek nedenlere dayalı olarak bir makale her aşamada 

reddedilebilmektedir. Dergimizde nicelikten ziyade niteliğe ağırlık verilmekte, yayımlanan makale 

sayısının 10-12’yi geçmemesine özen gösterilmektedir. Hakemlik süreci mutlak bir şekilde 

tamamlanmadan hiçbir yazı kesinlikle yayınlanmamaktadır. Eğer hakem istemişse, yaptığı eleştiriler ve 

önerilerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek üzere makale tekrar kendisine yönlendirilmekte 

ve hakemin onayı alınmadan yayına kabul edilmemektedir. Bütün hakemlik süreci online takip 

edilmekte, makalelerin kabulü ve değerlendirilmesi elektronik sistem üzerinden takip edilmektedir. Bir 

başka deyişle elden, postayla ya da mailleşilerek makale kabulü yapılmamaktadır.  

Elinizdeki sayıda bu süreçten geçmiş 12 adet bilimsel makale bulunmaktadır. Ancak süreç içerisinde 

yayınlanması için tarafımıza ulaşan makale sayısı bu sayıdan daha fazladır. Bir kısmı hakemlerce 

yayımlanabilir bulunmamış, bir kısmı ön değerlendirmede yayın kurulunda hakem sürecine sokulmadan 

reddedilmiş, bir kısmının değerlendirme süreci de devam etmektedir. Dergimiz son üç sayıdır çeşitli 

düzenlemelere tabi tutulmuştur. Hatırlatmak gerekirse; derginin boyutu büyütülmüş ve 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 eposta adresi eklenmiştir. 

Makaleler, uluslar arası online taranabilmesi için DOI numarası ile de tanımlanmıştır. 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. Yazım standartları baştan sona gözden geçirilip, 

yeniden belirlenmiş, titiz bir araştırmadan sonra gerek yazı karakteri, gerek sütun yapısı, gerekse de 

dipnot tekniği değiştirilerek uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir. TÜBİTAK ULAKBİM’de 

taranması için yapılan müracaata verilen cevapta yer alan eleştiri ve öneriler hassasiyetle dikkate 

alınmıştır. Bu sayıda da eksiklikler olabilir. Bu konudaki katkınız bizi memnun edecektir.  

Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR Baş Editör 
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STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNDE BAŞABAŞ NOKTASI VE DEĞER 

 ZİNCİRİ ANALİZİ İLE İŞLETME FONKSİYONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ:  

YEMEK FABRİKASI ÖRNEĞİ 

DOI NO: 10.5578/jeas.9433 

 

 

UĞUR TANDOĞAN* 

ÖZ 

Bu çalışmada amaç, başabaş noktası ve değer zinciri analizlerinin işletme fonksiyonlarının ayrı ayrı perfor-
mansını ölçmede ve stratejik kararlar vermede nasıl kullanılacağını göstermektir. Performans analizi çalışma-
ları genel olarak işletmenin bütününü değerlendirmekte, fonksiyonlar bazına inmemektedir. Üretim işletmele-
rinde ürünün tasarımından satış sonrası müşteri hizmetlerine kadar gerçekleştirilen her faaliyet fonksiyonlar 
tarafından yerine getirilir. Sürümün ve satış gelirlerinin uzun dönemde istikrarlı bir şekilde artması için işlet-
medeki her fonksiyonun ürüne en yüksek düzeyde değer katması hedeflenmelidir. Çalışmaya maliyetlerinin 
stratejik kararlarda son derece önem taşıdığı yemek fabrikası örnek olarak alınmıştır. Görüşme tekniği kullanı-
larak dört yemek fabrikası müdüründen alınan bilgiler ve literatür araştırması sonucunda örnek işletmenin 
verileri oluşturulmuştur. Örnek alınan fabrikanın fonksiyonları bazında performans analizi yapılmış ve sonuç-
lara göre stratejik kararlar belirlenmiştir. Bu çalışma ile maliyet ve gelir verileri işlenerek işletme fonksiyonu 
bazında ayrıntılı olarak performans analizi yapılabildiği ve gerek stratejik hedefler, gerekse işletme karı ile 
ilişkilendirilerek mevcut sorunların ve alınması gereken önlemlerin yine işletme fonksiyonu bazında saptana-
bildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Maliyet Yönetimi, Değer Zinciri, Başabaş Noktası. 
Jel Sınıflandırması: M11, M21, M40. 
 
 

 

PERFORMANCE MEASURING OF BUSINESS FUNCTIONS WITH BEP AND  

VALUE CHAIN ANALYSIS IN STRATEGIC COST MANAGEMENT:  

A CASE OF CATERING BUSINESS 

ABSTRACT 

The aim of this article is to demonstrate how break even point (bep) and value chain analysis used together in 
measuring performances of business functions and implemented in strategic decisions. Performance analysis 
studies are generally evaluate the business as a whole but not on the function basis. From product design to 
sales every activity in manufacturing business organizations performed by business functions. It should be 
targeted that every business function must add maximum value to the product in order to get a steady increase 
in sales revenues in the long term. A catering business which their costs have crucial importance in their 
strategic decisions is included to the study as a case. Data of the case generated by interviewing with four 
managers from different catering businesses using in-person interview method and literature research. In 
conclusion, performance analysis of the case functions are completed and results are implemented in strategic 
decisions. Study results indicate that, a detailed performance analysis can be done for business functions by 
processing cost and revenue data and also associating them with strategic targets and business profit, existing 
problems and their measurements can be determined for those functions. 

        Key Words: Strategic Cost Management, Value Chain. Break Even Point. 
        Jel Classification: M11, M21, M40 

                                                        
* Yard. Doç. Dr. ,Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesi , e-mail: ugutan@yahoo.com 
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GİRİŞ 
 
İşletmelerin sayısındaki artışla birlikte her 
alanda yaşanan teknolojik gelişmeler küresel 
rekabeti de beraberinde getirmekte ve işletme 
bazında maliyet kontrolünün önemini artır-
maktadır. Ancak artan bu rekabet ortamında 
yalnızca maliyetlerin kontrol edilmesi artık 
yeterli olmamaktadır. İşletmelerin rekabet 
avantajından yararlanabilmeleri için maliyet-
lerle birlikte müşteri memnuniyetine de odak-
lanacakları stratejiler benimsemeleri gerek-
mektedir. Gerçekten de 1980’li yılların sonla-
rından itibaren artan rekabet baskısı gelenek-
sel maliyet yönetimindeki eksikliklerin 
farkedilmesine, stratejik maliyet yönetiminin 
gelişmesine ve benimsenmesine neden olmuş-
tur. Bu çalışmada, stratejik maliyet yönetimi 
analizlerinden değer analizi, başabaş noktası 
analizi ile birlikte kullanılmıştır. Çalışmada 
önce kavramlara yer verilmiş, daha sonra uy-
gulanması önerilen performans analizi ile ilgili 
literatür tartışması yapılmış ve çalışmada kul-
lanılan performans analizinin prensipleri orta-
ya konmuştur. Sonraki kısımda ise performans 
analizi yemek fabrikası örneği üzerinde uygu-
lanmış ve elde edilen sonuçlara göre fonksi-
yonlar bazında stratejiler belirlenmiştir. Çalış-
mayı yemek fabrikası örneği üzerinde yapma-
nın bir kaç nedeni bulunmaktadır: İlk neden 
endüstriyel yiyecek işletmeciliğinin ülkemizde 
gelişen bir sektör olması yanında hem turizm 
piyasası hem de yerli piyasada talep gören 
geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesidir. 
İkinci neden bu sektörde maliyet analizinin ve 
kontrolünün çok önemli olmasıdır. Kitle üreti-
mi yapan yemek fabrikalarında işler ihale usu-
lü alındığından, yoğun bir fiyat rekabeti ile 
karşılaşılmakta ve rekabet avantajı sağlanıp 
sağlanmadığı ancak titiz ve doğru bir maliyet 
çalışması sonucunda belirlenebilmektedir 
(GÜL ve ERGÜN, 2005: 145-168). Son olarak 
çalışmada uygulanan performans analizinin 
yemek fabrikası gibi birbirini izleyen ve ta-
mamlayan fonksiyonlara sahip bir işletmede 
yapılmasının literatüre daha fazla katkı sağla-
dığına inanılmasıdır. 

2.STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ (SMY) VE 
GELENEKSEL MALİYET YÖNETİMİ (GMY) 

Horngren’ne (2003) göre SMY bir işletmenin 
pazardaki fırsatları kendisine nasıl uydurdu-
ğudur. Gümüş (1995), başarılı bir SMY’ni geliş-
tirilen stratejilerin tüm işletme fonksiyonlarına 
nüfuz ettirilmesi olarak açıklamıştır. Bir çok 
yazar SMY’yi tanımlarken; hem müşteri mem-
nuniyetini, hem rekabetin olduğu dış çevreyi, 
hem de bu çevreye göre işletme olanaklarını ve 

maliyetlerini dikkate alan uzun vadeli bir yak-
laşım olduğu noktasında fikir birliği içinde 
olmuşlardır (TEK, 1996: 298;  BURSAL, 1994: 
485; YALÇIN 2006: 18). GMY’nin ise sadece 
işletme içine ve maliyet muhasebesi sistemine 
odaklandığı ve kısa vadeli kararlar için geçerli 
olduğu, son yıllarda da hızla önemini kaybettiği 
ifade edilmektedir (Karcıoğlu 2000; Erden 
2004).  

1.DEĞER, TEDARİK ZİNCİRİ VE BAŞABAŞ 
NOKTASI ANALİZİ 

Değer zinciri, işletmenin ürünlerine ekonomik 
değer katan ve ard arda gelen faaliyetler zinci-
ridir (CHANG ve HWANG, 2002: 123-140). 
Horngren (2003), değer zinciri analizini; faali-
yetler zincirinde yer alan fonksiyonların ürüne 
kattıkları değeri ortaya koyan bir analiz olarak 
tanımlamıştır. İşletme faaliyetlerinden bazıları 
işletme dışındaki tedarik firmalarınca yerine 
getirilebilir. Bu tedarik firmalarının oluşturdu-
ğu zincir de tedarik zinciri olarak ifade edil-
mektedir Lankford (1999) ve Blocher (2002), 
değer ve tedarik zinciri analizlerini, işletmenin 
ürün değerini nerede artırabileceğini ya da 
maliyetini düşüreceğini belirlemede 
kullanılanılan stratejik bir araç olarak tanım-
lamışlardır.  

Üretim işletmelerinde genel olarak ürün ile 
direkt ilişkili fonksiyonlar, A+G’den (Araştırma 
ve Geliştirme) başlayıp satış sonrası müşteri 
hizmetlerine doğru giden bir hat üzerinde 
sıralanmışlardır. Çalışmada bu fonksiyonlar 
temel fonksiyonlar olarak; hat üzerinde bu-
lunmayan; ancak temel fonksiyonları çevrele-
yen muhasebe, personel veya teknik hizmetler 
gibi ürün ile dolaylı ilişkili olan fonksiyonlar da 
destek fonksiyonları olarak anılmaktadır (Şekil 
1). Hat üzerinde bulunan fonksiyonların faali-
yetleri, ürüne değer katmada bir sonraki fonk-
siyonu izler ve onu tamamlar şekilde ilerler-
ken, destek fonksiyonlarının faaliyetleri birbi-
rini izlememekte ve tamamlamamakta ama 
tüm veya bazı fonksiyonlara aynı düzeyde 
destek hizmeti vermektedir. Bu fonksiyonların 
ürün değerine etkisi dolaylı olmaktadır. Yine 
Şekil 1’de görüldüğü gibi işletme fonksiyonla-
rının dış çevresinde de tedarik firmaları (fonk-
siyonları) bulunmakta ve yönetimin dış kaynak 
kullanım kararı doğrultusunda işletme fonksi-
yonlarının görevini bir bedel karşılığında yeri-
ne getirebilmektedir. Süzer’in (2004) çalışma-
sında Uluslararası Dış Kaynak Kullanımı Ensti-
tüsü’nün yaptığı bir araştırmaya göre, işletme-
lerin dış kaynak kullanımı talepleri önem dere-
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cesine göre şöyle sıralanmaktadır: Bilişim faa-
liyetleri %52, Sekreterya ve büro yönetimi 
faaliyetleri %36, İnsan kaynakları %20, Dağı-
tım faaliyetleri %19, Finans ve üretim faaliyet-
leri %16, Emlakçılık faaliyetleri %13, Çağrı 
merkezi faaliyetleri %11, Taşımacılık-
ulaştırma faaliyetleri %9, Satış ve pazarlama 
faaliyetleri %8 olarak gösterilmektedir. 

Bilindiği gibi bir işletmede üretim ve satış ger-
çekleşmediğinde değişken giderler oluşma-
maktadır. Ancak böyle bir durumda bile işlet-
menin üretim ve satış faaliyetine hazır olarak 
beklemesinden kaynaklanan sabit giderleri 
olmaktadır. Bir ekonomik birimi, yarattığı eko-

nomik değer veya satış geliri ve kar perfor-
mansı açısından analiz ederken satış hacmine 
göre farklı özellikler gösteren bu iki gideri de 
değerlendirmeye almak gerekmektedir. Bu 
nedenle çalışmada, fonksiyonların performansı 
değerlendirilirken, hem sabit hem de değişken 
giderlerin ayrı ayrı dikkate alındığı Başabaş 
noktası (BBN) analizi, değer zinciri analizi ile 
beraber kullanılmıştır. BBN, bir ekonomik 
birimin bir dönemde ne kadar gelir ile toplam 
(sabit+değişken) giderlerini karşılayacağını 
gösteren bir analizdir. Tahmini BBN’sını bul-
mak için ilgili dönemde belli bir fiyattan ve 
miktardan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Bir İşletmenin Temel ve Destek Fonksiyonlarının Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri 
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sağlanacak satış geliri ve yine ilgili dönemde 
oluşacak toplam giderlerin tahminlemesi yapı-
lır. Bu verilerden hareketle BBN hesaplanır 
(PALIA, 2008: 197-204). Ekonomik bir birim, 
ne kadar az satış yaparak toplam giderlerini 
karşılayabiliyorsa o birimin o kadar verimli (az 
maliyetle çok gelir sağladığı) çalıştığı ve çabuk 
kara ulaştığı anlaşılmalıdır. Bu durumu ölçen 
gösterge ise ürünün satış fiyatı (Sf) içindeki 
katkı payının (Kp = Sf – birim değişken gider) 
büyüklüğüdür. Buna katkı payı oranı (Kp/Sf) 
denir ve oran ne kadar büyük ise işletmenin 
sabit giderlerini karşılayarak kara ulaşma po-
tansiyeli o kadar yüksek olacaktır. Bir ekono-
mik birimin ne kadar satış geliri ile toplam 
maliyetlerini karşılayacağı, yani BBN’a ulaşa-
cağı BBN = Sabit Gid/(Kp/Sf) formulü ile bulu-
nabilir. Böylece analiz, hem kp oranını hem de 
bu oranın karşılayacağı sabit giderleri dikkate 
almış olmaktadır. Sabit gider tutarı aynı olan 
iki ekonomik birim karşılaştırıldığında, BBN 
düşük olan birim diğerine göre daha avantajlı-
dır. Çünkü sabit giderini karşılayan Kp oranı 
diğerinden daha yüksektir ve bu nedenle daha 
az satış yaparak kara daha çabuk ulaşması 
mümkün olacaktır. Karşılaştırmada Kp oranı 
yüksek olduğu halde BBN’na veya kara geç 
ulaşan ekonomik birimin sabit giderleri diğe-
rinden daha büyüktür. 

3.BAŞABAŞ NOKTASI VE DEĞER ZİNCİRİ 
ANALİZLERİ İLE FONKSİYON PERFORMAN-
SININ ÖLÇÜMÜ: YEMEK FABRİKASI ÖRNEĞİ 

3.1.Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, bir üretim işletmesinde 
fonksiyonlar bazında performansları ölçmek-
tir. Bunun için her işletme fonksiyonunun yara-
tılan toplam gelirde payının ne olduğu, bu gelir 
payını sağlarken tükettiği kaynakları (varlık ve 
hizmet) ne ölçüde etkin ve verimli kullandığı 
ve sonuç olarak her fonksiyonun işletmenin 
karına ne yönde ve ne derecede etkisi olduğu 
otaya konmuştur. 
3.2.Uygulamadaki Sorunlar ve Çözümleri 

Birinci sorun, fonksiyonların yarattığı değerin 
nasıl ölçüleceğidir. Çalışmadaki görüşe göre 
tekelci rekabet piyasası gibi alıcı ve satıcının 
yoğun olduğu ve birbirine benzer mal ve hiz-
metin alınıp satıldığı piyasalarda, değer zinciri 
halkalarında yaratılan her değer, o mal veya 
hizmet için piyasada oluşan birbirine yakın 
tedarik bedellerinin ortalaması ile ölçülebilir. 
Örneğin bir ürün için gereken A+G, tasarım, 
satın alma, üretim ve pazarlama gibi faaliyetle-
rin her birine ayrı ayrı ödeyeceği dış kaynak 
kullanım bedeli o faaliyetlerin ayrı ayrı değeri-

ni verecektir. Bu nedenle çalışmada, bir fonksi-
yonun yarattığı değeri belirlerken, bu fonksi-
yonun yapacağı görevleri dışarıdan tedarik 
etme (dış kaynak kullanım) bedeli kullanılmış-
tır. İkinci Sorun, fonksiyonların başarılarının 
veya başarısızlıklarının birbirlerinin perfor-
mansına geçmesinin nasıl önleneceğidir. Birbi-
rini izleyen ve kendinden bir değer ilave ede-
rek bir sonraki fonksiyona ileten değer zinci-
rinde, üretilen mal veya hizmetin değeri bir 
öncekinin kattığı değere göre kümülatif olarak 
büyümektedir. Fakat, kendinden önce faaliyet-
lerinde başarısız olan fonksiyonlar değer yara-
tamamış veya ürünün belli bir düzeye gelmesi-
ni sağlayamamış ise sonraki fonksiyonların da 
ürün üzerine değer ekleyebilmeleri güçleşe-
cektir. Ya da önceki fonksiyonlardan kaynakla-
nan sorunlar, sonraki fonksiyonlarda kendini 
gösterebilecek ve onların performansları ko-
nusunda yanıltıcı etki yaratabilecektir. Örneğin 
satın alma fonksiyonu, istenen niteliklere uy-
gun hammadde tedarik etmediyse üretim 
fonksiyonu kendisinden beklenen üretimi nasıl 
yapacak ve ne kadar değer ekleyecektir? Ya da 
üretim fonksiyonu bozuk mamul ürettiyse 
Pazarlama ve Dağıtım fonksiyonları bu mamule 
ne kadar değer katacak veya faaliyetlerinde 
nasıl başarılı olacaklardır? Bu sorun çalışmada, 
her fonksiyon için oluşturulan karne başarı 
derecesi ve dış kaynak kullanım bedeli değer-
leri beraberce kullanılarak çözümlenmiştir. 
Üçüncü sorun, sabit giderlerin fonksiyonlara 
nasıl dağıtılacağıdır. Çalışmada her fonksiyon 
için oluşturulan dağıtım anahtarları ile sabit 
gider dağıtım oranları hesaplanmış ve buna 
göre dağıtım yapılmıştır. Sorunlar ile ilgili çö-
zümler, “Analizin Prensipleri” kısmında ayrın-
tılı olarak açıklanmıştır. 

4.LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde, mamulün oluşturulması sürecinde 
yaratılan değerin ölçülmesi ile ilgili çalışmalara 
rastlanmaktadır. Örneğin Chase (2000), Ürün 
Geliştirmede Değerin Ölçülmesi adlı araştırma-
sında, faaliyetlerin ürün üzerinde ne kadar 
değer yarattığını bilmenin, zaman ve para gibi 
kaynakların dağıtımında daha akılcı kararlar 
almaya olanak tanıyacağını belirtmektedir. 
Çalışmasında yalın üretim düşüncesi prensip-
leri ile hareket etmenin, üretimde fireyi orta-
dan kaldıracağını savunmakta ve bununla be-
raber “değer”in türlü bölümlerden oluşan 
karmaşık bir kavram olduğunu belirtmektedir. 
Çalışma, “değer yaratma modeli” ve “değer-
faaliyet haritası” gibi iki model önerisini kap-
samaktadır. Chase, önerdiği bu modellerde, 
ürünün tamamlanmasına kadar olan süreçte; 
faaliyetlerin girdi maliyetlerinin, faaliyet kali-
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tesinin, performans bilgilerinin, yarattıkları 
risklerin, faaliyet zamanlarının oluşan değer 
toplamı ile ve birbirleri ile olan ilişkisini gös-
termeye çalışmıştır. Modellerde savunulan 
temel konu, ürün gelişim sürecinde, başlangıç-
tan itibaren zaman ve süreç ilerledikçe birbiri-
ni izleyen her faaliyetin, bir sonrakine daha 
fazla bilgi ve daha az risk iletmekte olduğu ve 
böylece sürecin sonlarına doğru daha fazla 
bilginin ve daha az riskin iletildiğini bunun da 
ürünün tamamlanmasına yaklaştıkça daha 
fazla değer yaratmasına olanak verdiğidir. 
Yazara göre, faaliyetlerde bilgi birikiminin 
artışı ve riskin azalışı değeri artırmaktadır. Bu 
çalışmamızda ise değer, bilgi birikimi ve risk 
açısından değerlendirilmemiştir. Fonksiyonla-
rın ayrı ayrı performansını ortaya koymak için 
üretim sürecinin neresinde olduğu önemsen-
meden işletmenin giderlerini karşılamaya ve 
kara geçirmeye olan katkısı ölçülmüştür. 
Mclvor (2005) eserinde, dış kaynak kullanımı 
ya da üretim yapma kararlarını stratejik yöne-
tim açısından ele almıştır. Kitabın bir bölü-
münde işletmenin hangi noktaya kadar dış 
kaynak kullanımına gitmesinin ve hangi nokta-
dan sonra işletmede üretim yapmasının uygun 
olacağını ortaya koyan “al ya da üret başa baş 
noktası” analizine yer vermiştir. Bu analizde, 
dış kaynak kullanım maliyeti ile üretim yapma 
maliyetleri, taşıdıkları değişken ve sabit mali-
yet özellikleri açısından incelenmiştir. Dış kay-
nak kullanım alternatifinin, işletme sabit mali-
yetlerden kurtulduğu için belli bir üretim hac-
mine kadar avantajlı olduğu, ancak belli bir 
noktadan sonra dış kaynak kullanım maliyeti-
nin üretim maliyetlerini aşacağı belirtilmekte-
dir. Bu analiz ile işletmelerin hangi üretim veya 
satış noktasına kadar dış kaynak kullanımına 
gitmelerinin avantajlı olacağı ortaya konmak-
tadır. Mclvor’un (2005) analizi, işletmenin 
tümüne yöneliktir. Fonksiyonları ayrı ayrı 
değerlendirmeye ve performansını ölçmeye 
yönelik değildir. Ancak, bu çalışma ile birleşti-
rilerek yeni bir araştırmada kullanılabilir. Yük-
çü’nün (2008) dış kaynak kullanımını ve stra-
tejik maliyetleme yöntemlerinden hedef 
maliyetlemeyi  ve dış kaynak kullanımını bera-
berce ele aldığı çalışma ise, işletme maliyetle-
rinin ürünün piyasadaki beğenisine göre irde-
lenmesi ve dış kaynak kullanımı konusunda 
stratejik kararlar alınması çerçevesindedir. 
Mclvor’un (2005) çalışması ile paralellik gös-
termektedir. Bu çalışmamızda ise temel amaç, 
işletme fonksiyonlarının performans ölçümü 
olduğu için Mclvor’un ve Yükçü’nün çalışması 
ile örtüşmemektedir. Çok ürünlü başa baş nok-
tası modellerinin de performans değerleme 
konulu çalışmalarda kullanımına rastlanmıştır. 

Örneğin Kakumanu (1998) ve Gonzales (2001) 
çeşitli matematik modeller geliştirilerek fonk-
siyonların değil ama ürünlerin performansına 
odaklanmışlardır. Patrick, (2012), çoklu başa 
baş noktasını kullanarak işletme genelinde 
karlılığı değerlendiren bir çalışma ortaya koy-
muştur. Stratejk maliyetleme yöntemlerinden 
faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) yöntemi 
işletmenin faaliyet sürecindeki fonksiyonları 
incelemesi açısından bu çalışmayla örtüşmek-
tedir. Ancak, FTM yalnızca faaliyetlerin tüketti-
ği kaynakların maliyetlerini izlemekte ve fonk-
siyonların yarattığı ekonomik değer ile ilgi-
lenmemektedir. Basık (2005) ve Horngren 
(2003) gibi bir çok yazar, eserlerinde FTM 
yöntemini bu şekilde açıklamışlardır. Bu çalış-
mamızda fonksiyonların maliyetleri sabit ve 
değişken olmalarına göre izlenmekte ve fonk-
siyonların yaratabileceği gelir de analize katıl-
maktadır. 

5.YÖNTEM 

İşletmeler genel olarak maliyet bilgilerini pay-
laşmak istememektedir. Bunun nedenleri ola-
rak, paylaşılacak bilgilerin hazırlanması için 
ayrı bir zaman ve işgücü gerekmesi, maliyet 
bilgilerinin rakiplere ulaşacağı çekincesi 
ve/veya maliyetler konusunda yeterli bilgiye 
sahip olunmaması sayılabilir. Çalışmada veri 
toplama yöntemi olarak nitel araştırma yön-
temlerinden bireysel yapılandırılmış görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Dört adet yemek fabrika-
sının bazı maliyet ve faaliyet bilgilerine ulaşı-
labilmiş ve buradan örnek bir yemek fabrika-
sına ait veriler oluşturulmuştur. Rakamlar 
hesaplama kolaylığı sağlamak için belli oranda 
küçültülmüş ve küsuratlardan arındırılmıştır. 
Sorular maliyetlerle ilgili uzmanlık bilgileri 
gerektirdiğinden daha geçerli ve güvenilir 
veriler almak için muhasebe ve finansman 
müdürleri ile veya işletme sahipleri ile görü-
şülmüştür. Görüşmeler, İstanbul’da, Ankara’da, 
İzmir’de ve Aydın’da tabldot yemek üretip 
işyerlerine dağıtımını yaparak faaliyet göste-
ren, 100’ün üzerinde personel çalıştıran yemek 
fabrikalarının müdürleri ile 2014 Mart-Haziran 
aylarında yapılmıştır. Görüşmede sorulan altı 
adet soru önceden yöneticilere internet kanalı 
ile gönderilmiş ve cevaplar için hazırlıklı olma-
larına fırsat tanınmıştır. Karşılıklı belirlenen 
bir zamanda da telefon ile görüşülerek cevap-
lar alınmıştır. Sorular; işletmenin günlük kapa-
sitesi, mevcut fonksiyonları, her fonksiyonda 
çalışan personel sayısı, fonksiyonlarda bulunan 
makine-teçhizat, demirbaş ve kullanılan taşıt 
aracının değerleri, fonksiyonların yüzölçümü 
ve aylık olarak ambardan çektikleri veya satın 
aldıkları malzeme ve sabit gider tutarlarını 
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içermektedir. Bunun yanında, tedarikçi bir 
firma olmaları halinde, kendi ölçeklerinde 
faaliyet gösteren bir başka işletmenin mevcut 
fonksiyonlarını yerine getirmeleri halinde her 
fonksiyon için aylık talep edecekleri bedeller 
de sorulmuştur. Her fonksiyonun ne kadar 
başarılı çalıştığını ortaya koyacak karne başarı 
dereceleri ile ilgili veriler yapılan görüşmeler-
den elde edilmemiş ve varsayım olarak kon-
muştur. Çünkü bu bilgiler ayrı bir çalışmayı 
gerektirmektedir. Yapılan görüşmelerde ye-
mek fabrikalarının işletme fonksiyonları ara-
sında kalite, hijyen, teknik servis ve personel 
gibi fonksiyonlarının da bulunduğu belirlen-
miştir. Ancak, fonksiyon sayısını artırmak ça-
lışmanın sonucunu değiştirmeyeceğinden ve 
çalışma hacmini gereksiz yere büyüteceğinden 
bu fonksiyonlar örneğe dahil edilmemiştir. 
Literatür taraması ve yapılan görüşmelerden 
sağlanan bilgiler ışığında analiz prensipleri 
oluşturulmuş ve örnekte kullanılmıştır.  

6.ANALİZİN PRENSİPLERİ VE YEMEK FAB-
RİKASI ÖRNEĞİNDE UYGULANMASI 

Çalışmada, tabldot üretip işyerlerine dağıtımını 
yapan bir yemek fabrikasının varsayımsal veri-
leri örnek olarak alınmış ve uygulamada kulla-
nılmıştır. İşletme; satınalma, ambar, muhasebe, 
üretim, pazarlama ve dağıtımdan oluşan 6 
fonksiyon ile faaliyetlerini yürütmektedir. Te-
kelci rekabet piyasası şartlarında olduğu var-
sayılmaktadır. Bu nedenle işletmenin, piyasada 
rekabet avantajı ve istenen satış gelirini elde 
edebilmesi için kaynaklarını etkin ve verimli 
şekilde kullanabilmesi ve müşterilerin tercih-
lerini sürekli izlemesi önemlidir. 

Değer zincirindeki her halkanın ya da işletme 
fonksiyonunun değer yaratmadaki önemi, üre-
tim ve satış ile direkt veya dolaylı ilişkili olma-
sına göre farklı görünebilir. Örneğin, bu konu-
da, maliyet hesaplarının toplandığı üretim 
fonksiyonu ile satış gelirleri hesaplarının oluş-
tuğu pazarlama fonksiyonunun ön plana çıka-
cağı; buna karşın satın alma, müşteri hizmetle-
ri veya muhasebe fonksiyonlarının ikinci plan-
da yer alacağı düşünülebilir. O halde işletmeye 
katkı yaratan fonksiyon halkalarının perfor-
manslarının değerlendirildiği analizde satın 
alma veya muhasebe gibi fonksiyonlar bu yarı-
şı baştan kaybetmiş mi olacaktır? Bu durumda 
her fonksiyonun yarattığı katkı ile birlikte baş-
ka verilerini de dikkate alarak temel ve destek 
fonksiyonlarının başarılarını ayrı ayrı ve doğru 
bir şekilde analiz etmenin yolunu bulmak ge-
rekmektedir. Çalışmada bu sorulara cevap 
veren bir analiz önerilmektedir. Söz konusu 
analizin prensipleri ve örnek üzerinde uygula-

ması aşağıda maddeler halinde açıklanmakta-
dır. Analizin akış şeması da Şekil 2’de gösteril-
miştir. 

a. Önce her fonksiyonun kendisinden arzula-
nan görevi maksimum düzeyde yerine getir-
mesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi 
gerekecektir. Örneğin, satın alma fonksiyonu, 
fiyat araştırmasını zamanında ve etkin bir şe-
kilde yapmış mıdır? Satın alınacak mallar için 
gereken formaliteleri zamanında yapabilmiş 
midir? Satın alınan malların işletmeye zama-
nında gelmesini sağlamış mıdır? Gereken mik-
tardan az veya çok mu satın almıştır? En uygun 
fiyata en kaliteli malları satın alabilmiş midir? 
Tedarikçi işletmeler ile işletmenin yararına 
olan uygun bir diyalog kurabilmiş midir? İş-
letme için uygun ödeme koşulları yaratabilmiş 
midir? Gibi konularda ölçekler oluşturularak 
her fonksiyonun bir başarı karnesi belirlenme-
lidir. 

b. Daha sonra, halkaları oluşturan işletme 
fonksiyonlarının her birinin ne kadar ekono-
mik değer yaratması gerektiğini belirleyecek 
hedefler koymak gerekecektir. Bunun için, 
işletmenin faaliyetlerini yürüttüğü fonksiyon-
ların her birini dışarıdan tedarik etmesi 
(outsourcing) durumunda bu iş için ödenecek 
bedeller araştırılarak her fonksiyonunun iş-
letme için yarattığı değer ya da gelir payı belir-
lenmelidir. Bu örnekte, satın alma fonksiyonu-
nu dışarıdan tedarik etmenin ortalama bedeli 
(ortalama piyasa fiyatı) aylık 600 TL ise, satın 
alma fonksiyonu işletme içinde görevine de-
vam ettiğinde işletmeye 600 TL’lık gelir (eko-
nomik değer) sağlayacağı hedeflenmiş olacak-
tır (Tablo 1). 

c. Her fonksiyonun toplam yaratılan gelir için-
deki payları hesaplanmalıdır. Bunun için, her 
fonksiyonun dışarıdan tedarik edilme bedelini, 
tüm fonksiyonların tedarik edilme bedelleri 
toplamına (toplam yaratılan gelire) ayrı ayrı 
bölmek gerekecektir. Çalışmadaki örnekte 
ürünün oluşumundaki tüm fonksiyonların 
dışarıdan tedarik edilme bedelleri toplamı 
aylık (toplam yaratılan gelir) 6000 TL olarak 
alınmıştır. Bu durumda satın alma fonksiyonu-
nun dışarıdan tedarik bedelinin toplam yaratı-
lan gelir içinde (600 /6000) %10’luk bir paya 
sahip olduğu belirlenecektir. Başka bir ifade ile 
satın alma fonksiyonunun, görevini arzulandığı 
ölçüde yerine getirdiğinde toplam gelirin ya da 
yaratılan toplam ekonomik değerin %10’unu 
sağlayacağı saptanmış olacaktır. Aşağıdaki 
tabloda da görülebileceği gibi, tüm fonksiyon-
lar için bu işlemler tekrarlandığında, her fonk-
siyonun toplam gelir içindeki standart gelir 
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payı (sgp) belirlenebilecektir. Sgp’larının top-
lam gelir içindeki oranları da standart gelir 
oranı (sgo) olarak ifade edilecektir. Böylece 
her fonksiyonun toplam satış geliri içindeki 
tahmini payı standart rakamlarla belirlenmiş 
olacaktır. Yukarıda satınalma fonksiyonu için 
verilen örnekte 600 TL fonksiyonun standart 
gelir payı (sgp), %10 rakamı ise fonksiyonun 

standart gelir oranı (sgo) dır (Tablo1). Örnekte 
her fonksiyonun dışarıdan tedarik edilme 
(outsourcing) bedelleri, ortalama piyasa fiyat-
ları ile belirlenmiştir. Bu bedel, söz konusu 
fonksiyon işletme tarafından yerine getirilirse, 
fonksiyonun yarattığı ekonomik değerin veya 
işletmeye sağladığı gelirin ne olacağını göster-
mektedir. 

Tablo 1: 20X1 Yılı Tahmini Rakamlara Göre Fonksiyonların Dış Kaynak Tedarik Bedelleri 
 

 
Satın 
alma 

Ambar Muhasebe Üretim Pazarlama Dağıtım 
Top-
lam 

 
A 

Sgp 
Standart Gelir Payı 
(Dış kaynak tedarik 
bedeli)) 

600 900 1.200 2.400 600 300 6.000 

 
B 

Sgo 
Standart Gelir Oranı 
Fonk Tedarik Bed /Top 
Ted Bed 

%10 %15 %20 %40 %10 %5 
 

%100 
 

d. Dönem başlamadan sabit ve değişken gider-
lerin tahminlemesi yapılıp fonksiyonlara düşen 
gider payları belirlenmelidir. Değişken giderle-
rin tahminlemesi yapılırken, her fonksiyon için 
önceki yıllarda gerçekleşen üretime göre de-
ğişken giderlerin ortalaması veya eğilimi dik-
kate alınmalıdır. Bunlara ilave olarak, işletme 
hedefleri doğrultusunda fonksiyona yüklene-
cek yeni görevler, yeni yatırımların oluşturabi-
leceği kullanımlar ve fonksiyondan beklentiler 
ile piyasa ve konjonktürel hareketler gelecek 
yıl tahminlemesinde hesaba katılmalıdır. Yıl 
sonuna gelindiğinde, her fonksiyonun ambar-
dan çektiği malzemeler ve tüketim için kullan-
dığı hizmetler belirlenerek gerçekleşen (fiili) 
değişken giderleri saptanabilecektir.  

Sabit giderlerin tahminlenmesinde de ilerideki 
konularda daha ayrıntılı açıklanacak olan sabit 
giderleri dağıtım anahtarlarına göre  

fonksiyonlara dağıtma yöntemi kullanılacaktır 
(Tablo 5). Yöntem bu çalışma için oluşturul-
muştur. Bu yöntem uygulanırken, geçmiş yıl 
rakamlarındaki eğilime ilave olarak işletmenin 
hedefleri doğrultusunda fonksiyonlara yapıla-
cak yeni sabit yatırımlar, idari personel sayı-
sındaki artış/azalış gibi sabit giderlerde deği-
şiklik yaratacak faktörler dikkate alınmalıdır. 
Fonksiyonların değişken giderlerini oluşturan; 
gereksinim duydukları tüm malzemeler satın 
alma tarafından tedarik edilip önce ambarda 
toplanmakta, sonra ilgili fonksiyona teslim 
edilmektedir. Böylece ambar kayıtlarından 
hangi fonksiyonun ne kadar malzeme kullandı-
ğı belirlenebilmektedir. Fonksiyonların öne 
çıkan değişken giderleri; telefon, internet, 
elektrik, yakıt, kırtasiye, temizlik malzemesi, 
yiyecek malzemesi ve sezonluk geçici personel 
hizmetleri gibi tüketimler olmuştur. İşletmenin 

sabit giderleri de çalışmada hazırlanan dağıtım 
anahtarları vasıtasıyla fonksiyonlara dağıtıl-
mıştır(Tablo 5) 

e. Her dönem sonunda işletmenin üst yönetimi 
tarafından oluşturulacak bir ekip, yıl sonunda, 
her fonksiyonun başarı karnesini (1 nolu mad-
dede açıklandığı şekilde oluşturulan kıstaslara 
göre) değerlendirerek %100 üzerinden karne 
başarı derecesini (kbd) belirleyecektir.  

f. Fonksiyonların ya da zincir halkalarının satış 
geliri paylarını belirlemek her fonksiyonun 
gelire olan katkısını bir derece gösterse bile 
yeterli bir değerlendirme olmamaktadır. Çün-
kü, fonksiyonlar bu gelir payını elde etmek için 
ne kadar varlık ve hizmet kullanmışlardır? 
Başka bir ifadeyle ne kadar maliyet oluşturarak 
bu gelir payını elde etmişlerdir? Bunun belir-
lenmesi ve fonksiyonun başarısını değerlen-
dirmede dikkate alınması gerekir. Bunu belir-
lerken her fonksiyonun ne kadar gelir katkısı 
yaratarak başabaş noktasına ulaşabileceği önce 
işletmenin hedeflerine göre oluşturulacak 
standart (tahmini) rakamlarla belirlenmelidir. 
Bu kavram çalışmamızda standart başabaş 
noktası (sbbn) olarak ifade edilmektedir. Böy-
lece fonksiyonların sgp’ları ve değişken gider-
leri arasındaki fark olan katkı payları ile fonk-
siyona düşen sabit gideri karşılamak için ne 
kadar gelir katkısı yaratması gerektiğini gör-
mek mümkün olacaktır. Buradan, bir fonksiyon 
ne kadar az gelir ile başabaş noktasına ulaşıyor 
ise mevcut kaynaklarını o kadar çok verimli 
kullandığı ve giderlerine oranla o kadar fazla 
değer (gelir) yarattığı anlaşılacaktır. Fonksiyon 
bazında sbbn hesaplanırken (fonksiyona düşen 
standart sabit gider / 1- (fonks standart değ 
gid / fonksiyonun tahmini tedarik bedeli)) 
formülü uygulanacaktır. Tedarik bedeli, daha 
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önce de belirtildiği gibi her fonksiyonun işlet-
me dışından tedarik edilmesi durumunda bu 

fonksiyon için ödenecek dış kaynak kullanım 
bedelidir. Her fonksiyon için sbbn belirlenme-
sinin amacı, standart gelir payı (sgp) farklı olan 
fonksiyonların işletmeyi başabaş noktasına 
ulaştırmadaki başarılarını bireysel olarak de-

ğerlendirebilmektir. Tabii bunu yapabilmek 
için ay sonunu beklemek ve gerçekleşen (fiili) 
rakamları ve fonksiyonun karne başarı düzeyi-
ni (kbd) belirlemek gerekmektedir. Kbd’nin 
nasıl kullanıldığı aşağıdaki maddelerde anla-
tılmaktadır. 

g. Ay sonunda fiili rakamlar belli olduktan sonra, dönem başında fonksiyonlar bazında tahmini olarak 
saptanmış standart gelir oranları (sgo), karne başarı düzeyi (kbd) ile düzeltilerek, düzeltilmiş standart 
gelir oranları (dsgo) hesaplanır. Dönem başında belirlenmis sgo’ları karne başarı düzeyi ile düzeltme-
nin mantığı, kendisinden arzulanan görevleri yüksek başarı ile yerine getirmiş olan fonksiyonların, 
ilgili dönem yaratılmış ekonomik değer içinde daha fazla payları olması gerektiğidir. Düzeltilmiş stan-
dart gelir oranını (dsgo) hesaplamak için şöyle bir yöntem uygulanmıştır: Karne başarı derecesi olarak 
%70(1) puan başarısızlık eşiği olarak alınmıştır. %70 ve altındaki her %10(2) karne başarı azalışı olan 
fonksiyonun sgo’nından %2(3) düşürülecek ve bu rakamlar bir havuzda toplanacaktır (Tablo 2). Top-
lanan bu rakamlar daha sonra %70’in üzerinde karne başarısı gösteren fonksiyonların sgo’larına ekle-
necektir (Tablo 3). Sgo rakamlarının başarılı fonksiyonlara dağıtımı, fonksiyonların sgo ağırlığına göre 
yapılacaktır. Böylece karne başarı düzeyi yüksek olan fonksiyonların fiili gelirden pay alma standart 
oranları (sgo) ağırlıklı olarak yükseltilmiş olacaktır. Bu hesaplamayı yapmak için önce her fonksiyonun 
karne başarı derecesine göre başarısız fonksiyonlardan çıkarılacak ve havuzda toplanacak rakam belir-
lenecektir. Kbd’si %70 dahil ve bunun aşağısına her %10 azalışta sgo %2 azaltılacağına göre Tablo 
2’deki gibi kbd’si %60 olan satın alma fonksiyonundan toplam -%4 azaltma yapılması gerekecektir 
(%70 için -%2 ve %60 için -%2). Tabloda üretim fonksiyonunun da kbd %60 olduğuna göre ondan da -
%4 azaltma yapılacaktır. 

Tablo 2:   Başarısız Fonksiyonlardan Azaltılacak Sgo’nın Belirlenmesi 

 
Satınalma Ambar Muhasebe Üretim Pazarlama Dağıtım Havuzda 

topla-
nan 

Kbd 
Karne Başarı Derecesi 

%60(*) %90 %80 %60(*) %90 %100 

Başarısız Fonksiyonlardan 
azaltılacak rakamlar 

-%4   -%4   %8 

(*)%70 başarsızlık eşiğindeki ve altındaki (başarısız) fonksiyonlar 
 

Satın alma ve Üretim fonksiyonlarının haricindeki tüm fonksiyonlar, başarısızlık eşiğinin üstünde ol-
duğundan havuzda toplanan(%4+%4)  %8 rakamını paylaşacaklar ve sgo’larına ekleyeceklerdir.  

 Azaltma yapılacak fonksiyonlar ve havuzda toplanan azaltma rakamı %8 belirlendikten sonra, bu ra-
kam Tablo 3’te görüldüğü gibi başarılı fonksiyonlara, sgo ağırlıklarına göre dağıtılmıştır. 
 

Tablo 3: Havuzda Toplanan Rakamın Başarılı Fonksiyonlara sgo Ağırlığına Göre Dağıtımı 
Başarılı Fonksiyonlar 

 
(Kbd %71 ve üstü olanlar) 

Sgo(*) 
A 

Başarılı sgo Ağırlığı 
B 

A / Toplam A 

Havuzda topla-
nan(**) 

C 

Fonksiyonlara 
dağıtım 

 
BxC 

Ambar %15 %25  
 

%8 

%2,0 
Muhasebe %20 %33 %2,64 
Pazarlama %10 %17 %1,36 
Dağıtım %15 %25 %2,0 
Toplam %60 %100 %8,0 

(*) Tablo 1’den (**) Tablo 2’den 

                                                        
1 Ninemeier (1995), eserinde, menü mühendislerinin ortaya koyduğu hesaplamada, ürünün performansını değerlendirirken 
%70’in üzerinde beğeni alan ürünlerin başarılı olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada da fonk-
siyonların performans değerlendirmesinde karne başarı derecesi (kbd) olarak %70 ve altı oranlar başarısız kabul edilmiştir. 
2 Örnekte her fonksiyonun karne başarısı, fonksiyon ile ilgili 10 adet soru ve toplam 100 puan üzerinden değerlendirildiği için 
başarı azalışlarında %10 baremi kullanılmıştır. 
3 Sgo düzeltmelerinde eklenecek / çıkarılacak oran bu çalışmada %2 alınımştır. İşletme yönetimlerinin karne kriterlerine verdiği 
öneme göre bu oran artırılıp azaltılabilir.     
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Tablo 4’tte dağıtılacak rakamlar ilgili fonksi-
yonların sgo’larına eklenmiş ve azaltılacak 
rakamlar başarısız fonksiyonların sgo’larından 
çıkarılmış ve bunun sonucunda düzeltilmiş 

standart gelir oranları (dsgo) bulunmuştur. 
Dsgo sayesinde fonksiyonlar, görevlerini yeri-
ne getirme başarılarına göre ilgili dönem fiili 
gelirinden pay (fgp) alacaklardır. 

Tablo 4: Düzeltilmiş Standart Gelir Oranlarının (dsgo) ve Fiili Gelir Paylarının (fgp) Hesaplanması 
 

 
Satın alma Ambar Muhasebe Üretim 

Pazarla-
ma 

Dağıtım Toplam 

C Sgo %10 %15 %20 %40 %10 %5 %100 

D Kbd’ye göre Sgp ekleme-
çıkarma 

-%4 +%2 +%2,64 -%4 +%1,36 +%2 0 

E dsgo 
(C + D) 

%6 %17 %22,64 %36 %11,36 %7 100 

F Fiili Gelir 5000 

G Fgp 
(E x F) 

300 850 1132 1800 568 350 5000 

Sbbn ile kıyaslama yapabilmek için yıl sonunda 
elde edilen fiili rakamlarla her fonksiyonun fiili 
başabaş noktası (fbbn) hesaplanmalıdır. fbbn 
hesaplanırken o fonksiyona ait fiili sabit gider-
ler, fiili değişken giderler (fdg) ve o dönemin 
başarı notu ile düzeltilmiş fiili gelir payları 
(fgp) yer alacaktır. Fonksiyona ait fbbn, Top 
fiili sabit gider payı / 1 - (fdg / fgp) formülü 
yardımıyla belirlendikten sonra sbbn ve fbbn 
karşılaştırılarak her fonksiyonun bireysel ola-
rak performansı ölçülebilecektir. Örneğin satın 
alma fonksiyonunun gelecek yıl için tahmin 
edilen standart başabaş noktası (sbbn) 500 TL 
olarak belirlendi ise ve gelecek yıl sonunda fiili 
rakamlara göre başabaş noktası (fbbn) 300 TL 
olarak gerçekleşti ise, satın alma fonksiyonu-
nun ilgili yıl sonundaki performansı fbbn/sbbn 

formulü ile hesaplanacak ve (300/500) = %60 
olarak ölçülebilecektir. Satın alma fonksiyonu-
nun fiili başabaş noktası 500 TL olarak gerçek-
leşmiş olsaydı, bu fonksiyonun performansı 1 
olarak hesaplanacak ve (500/500= 1) beklenen 
veya hedeflenen standart kadar başarılı oldu-
ğu, daha açık bir ifade ile kaynaklarını beklen-
diği ölçüde kullandığı ve kendinden arzulanan 
görevi tam olarak yerine getirdiği anlaşılacaktı. 
Fonksiyonun 300 TL ekonomik değer (gelir) 
yaratarak başabaş noktasına ulaşması, bekle-
nenden daha yüksek katkı sağladığını ve top-
lam giderlerini daha az kaynak tüketerek karşı-
ladığını göstermektedir. Bu sonuç, satın alma 
fonksiyonunun beklenenden %40 (1-%60) 
daha yüksek performans sergilediği anlamına 
gelmektedir.  
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Şekil 2: Fonksiyon Performans Analizi Akış Şeması 

 
Başka bir anlatımla satın alma fonksiyonu, 
beklenen gibi 500 TL değil, %40 daha az kay-
nak tüketerek ya da %40 daha verimli çalışa-
rak 300 TL’lık satış geliri ile işletmeye kar sağ-
lamaya başlayacaktır. Böyle bir değerlendirme 
ile, satın alma fonksiyonu gibi değer zincirin-
deki diğer fonksiyonların da aynı şekilde he-
saplanan başabaş noktaları ve performansları 
birbirleriyle karşılaştırılabilecektir. Analizdeki 
işlemler Şekil 2’deki akış şemasında izlenebilir.  

İşletmenin 20X1 yılı için tahmin edilen (stan-
dart) ve gerçekleşen (fiili) rakamları ilerideki 
konularda tablolarda belirlenmiştir. Bu rakam-
lara göre her fonksiyonun standart ve fiili 
başabaş noktaları ve performans değerlemeleri 
gösterilmiştir. Standart başabaş noktasını be-
lirlemek için ilgili döneme ait giderlerin 
tahminlenmesi gerekmektedir. Değişken gider-
lerin tahminlenmesinde önceki yıllarda fonksi-

yonların ambardan çektiği malzemeler ve kul-
landığı hizmetlerin tutarları kullanılabilir. Sabit 
giderlerin fonksiyonlar bazında tahminlenmesi 
için de Tablo 5’de hesaplanan Sabit Giderlerin 
Dağıtım Oranları dikkate alınmıştır. Gider 
tahminlemeleri yapılırken işletmenin hedefleri 
ve gelecek dönemde giderlerini etkileyecek 
gelişmeler de dikkate alınmalıdır. Tablo 5’te 
sabit giderleri en çok etkileyecek üç adet anah-
tar seçilmiştir. 

Bunlar; 1-işletmeye ait olan veya işletmenin 
kiraladığı bina gibi gayrimenkul alanların yü-
zölçümü, 2- Kadrolu personel sayısı ve 3-
Makina-teçhizat, taşıt aracı ve demirbaşların 
net bilanço değerleri olarak belirlenmiştir. Bu 
anahtarlar seçilirken; gayrimenkul, makina- 
teçhizat ve taşıt araçlarına ait amortisman, 
vergi ve sigorta giderlerinin, bunlar için oluşan 
kira giderlerinin, bunların periyodik bakım 

Fonksiyonların Dışarıdan Teda-
rik Bedellerini Belirle 

SGP 

Standart Gelir Payları 

Fonksiyonların Başarı 
Karne Kriterlerini Belirle 

 

Fiili Sabit Giderler 

SBBN 

Standart Başabaş Noktala-
rı 

 

Fiili Değişken Gider 

Standart  Sabit ve Değişken 
Giderleri Belirle, Fonksiyonlara 

Dağıt 

KBD 

Karne Başarı Durumu 

FGP 

Fiili Gelir Payı 

FTG x DSGO 

FTG 

Fiili Toplam Gelir 

FBBN 

Fiili Başabaş Noktaları 

Performans Değerleme 

(FBBN / SBBN) 

DÖNEM ÖNCESİ STANDART 
VERİLER 

DÖNEM SONU FİİLİ 
VERİLER 

DSGO 

Düzeltilmiş Standart Gelir Oranı 

SGO 

Standart Gelir Oranları 
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giderlerinin, fonksiyonlarda çalışan personel 
maaşlarının ve sosyal giderlerinin sabit gider-
leri belirlemede önemli rol oynadığı düşünül-
müştür. Bu anahtarlar, fonksiyonlar bazında 
hangi kullanımın hangi oranda yapıldığını ölç-
mede kullanılmıştır. Bunun için her kullanımın 
toplam ölçüm birimi (m2, personel sayısı, bi-
lanço değeri) içindeki oranları fonksiyonlar 
bazında hesaplanmış ve sabit giderler bu oran-

lara göre fonksiyonlara dağıtılmıştır. Başabaş 
noktası, bir ekonomik birimin toplam gelirleri 
ile toplam giderlerini birbirine eşit kılan satış 
hasılatı ve/veya üretim miktarı düzeyi  oldu-
ğuna göre, bu analizi yapabilmek için yaratılan 
gelirin oluşan sabit ve değişken gider toplam-
larına eşit olması veya toplam giderleri aşması 
gerekir. 

Tablo 5: 20XX Yılı Verileri ile Dağıtım Anahtarları ve Sabit Gider Dağıtım Oranlarının Hesaplanması 
 

 
Satın 
alma 

Ambar Muhasebe Üretim Pazarlama Dağıtım Toplam 

 
a 

Fonksiyonların kullandığı 
(kiralık + kendisinin) 

alan (m2) 
10 200 50 100 10 10 380 

 
b 

Fonksiyonların kullandığı 
alan oranları 
a / a toplamı 

%3 %52 %13 %26 %3 %3 %100 

 
c 
 

Çalışan maaşlı personel 
sayısı 

3 6 6 16 2 2 35 

d Fonksiyonların kullandığı 
maaşlı personel oranları 

c / c toplamı 
%9 %17 %17 %45 %6 %6 %100 

 
e 

Fonksiyonların kullandığı 
makina, taşıt aracı ve 
demirbaş değerleri 

4000 12000 3000 30000 3000 8000 60000 

f Makna, taşıt aracı ve 
demirbaş oranları 

e / e toplamı 
%7 %20 %5 %50 %5 %13 %100 

 
g 

Kullanım Puanı 
(b+d+f)x100 

19 89 35 121 14 22 300 

 
h 

Sabit Gider Dağıtım 
Oranları 

g / g toplamı  
%6 %30 %12 %40 %5 %7 %100 

Tablo 6’da standart başabaş noktalarının oluş-
turulduğu tabloda, Ambar fonksiyonunun tah-
mini (standart) toplam giderleri, bu fonksiyo-
nun dışarıdan tedarik edilme bedeli kullanıla-
rak ölçülen “geliri” ile karşılanamamaktadır. 

Bu nedenle ilgili dönem için Ambar fonksiyo-
nunun başabaş noktası bulunmamaktadır ve 
işletmeye zarar yaratan bir fonksiyon olarak 
standartlarda yer almıştır. 

 

Tablo 6: 20X1 Yılı Tahmini Rakamlara Göre Fonksiyonların Standart Başabaş Noktaları (sbbn) 
 

 
Satın alma Ambar Muhasebe Üretim Pazarlama Dağıtım 

Top-
lam 

A Sgp 600 900 1.200 2.400 600 300 6.000 
B Sgo %10 %15 %20 %40 %10 %5 %100 
C Sdg 80 180 120 600 80 70 1130 
D Kp 520 720 1080 1800 520 230 4870 
E Ko 0.87 0.80 0.90 0.75 0.87 0.77 0.81 
G Stsg 3.000 

H* Sgdo %6 %30 %12 %40 %5 %7 %100 
I Ssgp 180 900 360 1200 150 210 3000 
J Sbbn 207 bbn yok 400 1600 172 273 3777 
 Skzp 340 -180 720 600 370 20 1870 

(*) Tablo 5’in son satırından alınmıştır. 

Tablodaki Sembollerin ve Hesaplamaların Açıklaması 

Sgp Sgo Sdg Kp Ko Stsg Sgdo Ssgp Sbbn Skzp 
Standart 
gelir payı 

(Dış kaynak 
tedarik 
bedeli) 

Standart gelir 
oranı Fonk 

tedarik bed / 
Top ted bed 

Standart 
değişken 

gider 

Katkı 
payı 

 
A - C 

Katkı 
oranı 

 
D / A 

Standart 
toplam 

sabit 
gider 

Sabit gider 
dağıtım 

oranı 

Standart 
sabit 
gider 
payı 
G x H 

Standart 
başabaş 
noktası  

I / E 

Standart 
kar / 
zarar 
payı 

A – (C + I) 
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Fonksiyonların fiili başabaş noktaları incelen-
diğinde (Tablo 7) Ambar ve Üretim fonksiyon-
larının yarattıkları gelir (ekonomik değer) 
oluşturdukları toplam giderleri karşılamaya 
yetmediği için ilgili dönemde başabaş noktası-
na erişmeleri mümkün olmamıştır. Örnek ola-
rak alınan yemek fabrikasının fonksiyonlarını, 
değer yaratma açısından analiz ederken, her 
fonksiyonun ayrı birer ekonomik birim olarak 
başabaş noktası düzeyleri standart (hedefle-

nen) ve fiili (gerçekleşen) değerlerle hesap-
lanmıştır. Bu sonuçlara göre fonksiyonlar ara-
sında başabaş noktasına daha düşük değerlerle 
ya da, daha kolay ulaşabilen fonksiyonların 
daha verimli çalıştığı, dolayısıyla beklenenden 
daha fazla değer yarattığı; standartlara yakla-
şan veya ulaşan fonksiyonların da işletmenin 
beklediği kriterleri yerine getirdiği, hedeflerini 
yakaladığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 7: 20X1 Yılı Gerçekleşen Rakamlara Göre Fonksiyonların Fiili Başabaş Noktaları (fbbn) 
 

 
Satın 
alma 

Ambar Muhasebe Üretim 
Pazarla-

ma 
Dağıtım Toplam 

A kbd %60 %90 %80 %60 %90 %100  
B kbşz (1-kbd) %40 %10 %20 %40 %10 -  
C Kbd ileSgp ekleme-

çıkarma(**) 
-%4 +%2 +%2,64 -%4 +%1,36 +%2 0 

D Sgo %10 %15 %20 %40 %10 %5 %100 
E Dsgo %6 %17 %22,64 %36 %11,36 %7 %100 
F Fili Gelir 5000 
G fgp 300 850 1132 1800 568 350 5000 
H Fdg 120 180 140 1100 50 70 1660 
I Kp 180 670 992 700 518 280 3340 
J Ko 0.60 0.79 0.88 0.39 0.91 0.80 0.67 
K Ftsg 3000 
L Sgdo(*) %6 %30 %12 %40 %5 %7 %100 
M fsgp 180 900 360 1200 150 210 3000 
N fbbn 300 Bbn yok 409 Bbn yok 165 263 4478 

(*) Tablo 5’in son satırından alınmıştır.   (**) Tablo 4’tten alınmıştır 

Tablodaki Sembollerin ve Hesaplamaların Açıklaması 

kbd kbşz dsgo Fgp Fdg Kp Ko ftsg Sgdo fsgp Fbbn 

Karne 
başarı 
dere-
cesi 

Karne 
başarı-
sızlık 

derecesi 

Düzel-
tilmiş 

sgo  

C + D 

Fiili 
gelir 
payı  

E x F 

Fiili 
değiş-

ken 
gider 

Katkı 
payı 

 

G - H 

Katkı 
oranı 

 

I / G 

Fiili top 
sabit 
gid 

Sabit 
gid 

dağı-
tım 

oranı 

Fiili sabit 
gid payı 

K x L 

Fiili 
başab

aş 
nokta-

sı 

M / J 

Tablo 8’de fonksiyonların performans analiz 
sonuçları gösterilmektedir. Tablonun sonunda 
yer alan “fonksiyonların bbn hedeflerine göre 
performansları” satırında, 1 rakamını elde 
eden fonksiyonlar, işletmenin hedeflediği ya da 
standart olarak belirlediği verim düzeyine 
erişmiş olmaktadır. 1’in üstünde değer alan 
fonksiyonların kaynaklarını verimsiz kullandı-
ğı ve işletme hedeflerinin altında değer yarat-

tığı, 1’in altında değer alanların ise hedeflerin 
üzerinde verimli çalışıp işletmeye beklenenden 
yüksek değer yarattığı anlaşılmalıdır. Perfor-
mans analizinde fonksiyonlar bir çok açıdan 
değerlendirilmiştir. Örneğin bbn’na ulaşama-
yan ve işletmeye zarar yarattığı saptanan Am-
bar fonksiyonunun karne başarı düzeyine ba-
karak (%90) aslında faaliyetlerini yerine ge-
tirmekte çok başarılı 
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Tablo 8: Fonksiyonların Performans Analizi 

Değerleme Kalemleri 
Fonksiyonlar Bazında Veriler  

Satın 
alma 

Ambar 
Muha-
sebe 

Üretim Pazarlama 
Dağı-
tım 

Toplam 

Standart gelir payı (Sgp) 600 900 1200 2400 600 300 6000 
Karne başarı derecesi (Kbd) %60 %90 %80 %60 %90 %100  
Kbd’na göre sgp ekleme-çıkarma -%4 +%2 +%2,64 -%4 +%1,36 +%2 0 
Fiili gelir payı (*) 300 850 1132 1800 568 350 5000 
Standart değişken gider (Sdg) 80 180 120 600 80 70 1130 
Fiili değişken gider (Fdg) 120 180 140 1100 50 70 1660 
Fiili Katkı Oranı 0.60 0.79 0.88 0.39 0.91 0.80 0.67 
Standart Katkı Oranı 0,87 0,80 0,90 0,75 0,87 0,77  
Standart sabit gider payı (ssgp) 180 900 360 1200 150 210 3000 
Fiili sabit gider payı (fsgp) 180 900 360 1200 150 210 3000 
Standart Kar/Zarar Payı (Sgp – Toplam stndart gider-
ler) 

340 -180 720 600 370 20 1870 

Fiili Kar/Zarar Payı (Fgp – Toplam fiili giderler) 0 -230 632 -500 368 70 340 

Fiili başabaş noktası (Fbbn) 300 
Bbn 
yok 

409 
Bbn 
yok 

165 263 4478 

Standart başabaş noktası (Sbbn) 207 
Bbn 
yok 

400 1600 172 273 3777 

Fonksiyonların bbn Hedeflerine Göre  
Performansları 

Fbbn/Sbbn 

1,45 - 1,02 - 0,96 0,96  

Bbn’na ulaşamayan fonksiyonların  
Katkı Oranı Hedeflerine Göre Performansları 

Fiili Katkı / Standart Katkı 
 0,99  0,52    

 
Satın 
alma 

Ambar 
Muha-
sebe 

Üretim Pazarlama 
Dağı-
tım 

Toplam 

(*)Fiili gelir payı, karne başarı düzeyi ile düzeltilmiş sgo’larla (dsgo) hesaplanmaktadır. 

olduğu, ancak sabit gider yüksekliği nedeniyle 
başarısının engellendiği anlaşılmaktadır. 

Her fonksiyon yukarıda toplanan veriler ışı-
ğında ayrı ayrı değerlendirilip durumları aşa-
ğıda yorumlanmıştır: 

Satın alma: Satın alma fonksiyonu, perfor-
mans açısından incelendiğinde, hedeflenen 
standardın %45 (1,45-1) gerisinde kalmıştır. 
Yani hedeflenen 207 TL değerindeki başabaş 
noktasına ulaşabilmek için %45 daha verimli 
çalışması gerekecektir. Fonksiyonun oluştur-
duğu giderler ve yarattığı gelir payı incelendi-
ğinde; toplam 300 TL gider oluşturduğu ve 300 
TL gelir (ekonomik değer) yarattığı ve başabaş 
noktasında kaldığı görülmektedir. Yani satın 
alma fonksiyonunun yarattığı ekonomik değer, 
oluşturduğu giderleri aşamamıştır. Bu durum, 
bu fonksiyonun ilgili dönemde yaptığı faaliyet-
lerin işletmenin karına bir katkısının olmaya-
cağını göstermektedir. Bunun temel nedenleri 
olarak, tüm işletme genelinde standardın al-
tında gelir elde edilmesi, satın alma fonksiyo-
nunun karne başarısının düşük olması dolayı-
sıyla gelir payından %4 kaybetmesi, bu fonksi-
yona ait değişken giderlerin hedeflenenin ol-
dukça üstünde gerçekleşmesi sayılabilir. Diğer 
fonksiyonlarla birlikte değerlendirildiğinde, 
değer yaratma sıralamasında toplam 6 fonksi-
yonun baştan 3.cüsü olmuştur. Bu verilerden 
hareketle, ilgili dönemde satın alma fonksiyo-

nunun veriminin düşük ve işletmenin hedefle-
diği değer yaratma seviyesinin oldukça altında 
olduğunu söylemek mümkündür. Fonksiyonun 
faaliyetleri gözden geçirilmeli, değişken gider-
leri artıran ve verimliliği azaltan nedenler or-
taya konmalıdır. Fonksiyonun beklenen dü-
zeyde görevlerini yapması ve kaynak israf 
etmemesi sağlanmalıdır. 

Ambar: Karne başarı durumunun (kbd) %90 
olduğu göz önüne alınırsa, bu fonksiyonun 
kendisinden beklenen görevleri çoğunlukla 
yerine getirmiş olduğu anlaşılmaktadır. İşlet-
me genelinde yaşanan gelir düşüklüğü olması-
na rağmen, fonksiyon, Kbd’sinin yüksekliğin-
den elde ettiği ilave sgo ve düşük değişken 
giderler ile önemli bir katkı oranı (%79) sağ-
lamıştır. Ancak, fonksiyonun sabit giderleri 
yüksek olduğundan, katkı oranı yüksek olsa 
bile yaratılan gelir sabit giderlerini karşılama-
ya yetmemiştir. Bu nedenle başabaş noktasına 
ulaşamamıştır. Zaten fonksiyonun standardı 
oluşturulurken de yüksek toplam giderlerini 
karşılayabilecek bir gelir sağlayabileceği öngö-
rülmemiş ve zarar yaratacağı standartlarda 
belirtilmiştir. Ancak ilgili dönemde, işletme 
genelinde yaratılan fiili gelirin de standart 
gelirin altında kalması, Ambar’ın beklenenden 
daha fazla zarar yaratmasına neden olmuştur. 
Bu durum, ilgili dönemde, bu fonksiyonun 
işletmenin karını azaltıcı bir etkiye sahip oldu-
ğunu göstermektedir. Bunun temel nedeni 
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sabit giderlerinin çok yüksek olması veya sabit 
varlıkları içinde verimsiz, atıl olan varlıkların 
bulunmasıdır. Ancak, katkı oranı yüksek olması 
ve beklenen görevleri aksatmadan yerine ge-
tirmesi bu fonksiyonun işletmeye kazandırıl-
ması gerektiğini göstermektedir. Bunun için 
verimsiz sabit varlıklar veya sabit gider yara-
tan verimsiz hizmetler belirlenip fonksiyondan 
çıkartılmalıdır. Eğer bu konuda başarılı oluna-
bilirse, fonksiyonun işletme karına katkısı 
yüksek olacaktır. Bu nedenle üzerinde çalışıl-
ması gereken bir fonksiyondur. Tüm alternatif-
ler ve olanaklar değerlendirildiği halde yine de 
sabit giderler azaltılamıyor ise, bu şekilde iş-
letmeye zarar yaratan Ambar fonksiyonunun 
kapatılması, sabit varlıklarının satılması ve 
fonksiyonun dışardan tedarik edilmesi 
(outsourcing) alternatifi düşünülebilir.  

Muhasebe: Muhasebe fonksiyonu, tedarik 
bedeli yüksek fonksiyonlardandır. Toplam 
yaratılan ekonomik değerden (gelir) aldığı 
payın (%20) büyüklüğü, Üretim fonksiyonun-
dan sonra ikinci sırada gelmesine neden ol-
maktadır. Ayrıca ilgili dönemde kbd’sinden 
elde ettiği ilave %2,64 ile yarattığı gelir payını 
artırmıştır. Hatırlanacağı üzere, fiili gelir payı 
hesaplanırken karne başarı düzeyi (kbd) de 
göz önüne alınmaktadır. Bu nedenle hedefle-
nen ve gerçekleşen toplam ekonomik değer 
(gelir) arasındaki sapmalardan ve karne başarı 
düzeyindeki (kbd) değişikliklerden orta dere-
cede etkilenecek bir fonksiyondur. İlgili dö-
nemde oldukça başarılı bir performans sergi-
lemiştir. Toplam olarak hedeflenen gelirde 
yaşanan düşüklüğe rağmen Muhasebe fonksi-
yonunun katkı oranı %88 gibi yüksek bir ra-
kam olmuştur. Fonksiyonun başabaş noktası 
performansı da hedeflenen rakamı yakalamış-
tır (1,02). Fonksiyonunun başarılı faaliyetleri-
nin yanında sabit giderlerinin düşük olması bu 
performansı elde etmesinde önemli bir faktör 
olmuştur. Bilindiği üzere Ambar fonksiyonu da 
oldukça iyi performans sergilemesine rağmen 
yüksek sabit giderlerini karşılayamadığı için 
işletmeye zarar yaratan bir fonksiyon haline 
gelmiştir. Muhasebe fonksiyonu işletme karına 
katkı beklentisi yüksek olan bir fonksiyondur. 
İlgili dönemde de kendinden beklenen bu gö-
revini yerine getirmiştir. 

Üretim: Üretim fonksiyonu, belirlenen stan-
dartlara göre, yaratılan ekonomik değerde en 
yüksek paya sahip olan, ama bunun yanında en 
yüksek toplam gider oluşturan bir fonksiyon-
dur. İşletme genelinde toplam giderlerin yarısı 
Üretim fonksiyonuna aittir. Toplam yaratılan 
gelirden büyük pay alıyor olması, hedeflenen 
ve gerçekleşen toplam ekonomik değer (gelir) 

arasındaki sapmalardan ve karne başarı düze-
yindeki (kbd) değişikliklerden yüksek derece-
de etkilenmesine neden olmaktadır. İlgili dö-
nemde de hem gerçekleşen gelirin hedeflene-
nin altında kalması hem de fonksiyonun ken-
dinden beklenen görevleri yerine getirmede 
önemli aksaklıklar yaşaması Üretim fonksiyo-
nunun performansını çok olumsuz etkilemiştir. 
Fonksiyonun ilgili dönemde faaliyetlerini yeri-
ne getirmede aksaklıklar yaşaması, kbd’nin % 
60 olmasına ve gelirden alacağı payın da %4 
azalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte 
değişken giderlerinin de beklenenden yaklaşık 
%100 daha yüksek gerçekleşmesi fonksiyonun 
katkı oranını diğerlerine göre en düşük düzeye 
(%39) indirmiştir. Bu gelişmelerin sonucu 
olarak fonksiyon, yarattığı düşük gelir ile yük-
selen toplam giderlerini karşılayamadığı için 
başabaş noktasına ulaşamamıştır. Fonksiyon-
dan beklenen 600 TL kar katkısı yerine -500 
zarar meydana gelince, hedeflenen karın 1100 
TL gerisinde olan oldukça kötü bir performans 
elde edilmiştir. Fonksiyon ilgili dönemde ol-
dukça başarısız görünse de, başarısız olma 
nedenleri sabit giderlere bağlı olmadığından, 
fonksiyonun faaliyetleri analiz edilerek sorun-
lar belirlenip faaliyetler yeniden organize edi-
lebilir. Değişken giderlere neden olan fire veya 
verimsiz faaliyetler ortadan kaldırılarak fonk-
siyonun etkinliği ve verimliliği artırılabilir. 

Pazarlama: Pazarlama fonksiyonu, ilgili dö-
nemde performansı en yüksek iki fonksiyon-
dan biridir. Başka bir ifadeyle, başabaş nokta-
sına, kaynaklarını hedeflenenden daha verimli 
kullanarak daha az çabayla ulaşmıştır. Bunun 
nedenleri; faaliyetlerini oldukça başarılı yerine 
getirerek kbd’nin %90 olması, bu sayede gelir-
den aldığı payı %1,36 artırması, bu nedenle 
gelir azalışından da fazla etkilenmemesi, de-
ğişken giderlerini beklenenden çok daha az 
gerçekleştirmesi ve en düşük sabit giderlere 
sahip olmasıdır. Bu şekilde yüksek performans 
sağlayan, görevini beklenenin üzerinde başa-
rıyla yerine getiren ve hedeflenen kar katkısını 
yakalayan Pazarlama fonksiyonunun ilerideki 
dönemlerde toplam yaratılan gelirden alacağı 
pay standardı (sgo) artırılabilir. 

Dağıtım: Hedeflenen ve kendisinden beklenen 
faaliyetleri hiç eksiksiz yerine getiren ve bu 
nedenle kbd %100 olan tek fonksiyondur. Bu 
nedenle gelirden alacağı pay %2 artmıştır. 
Bunun sonucunda hedeflenen gelirden daha 
yüksek gelir elde eden tek fonksiyon yine Dağı-
tım olmuştur. Hedeflenen rakamın üzerinde 
gelir payı elde etmesi buna karşılık değişken 
giderlerin beklenen seviyede kalması, katkı 
oranını da beklenenin üzerine çıkarmıştır. Bu 
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başarılı sonuçlar fonksiyonun performansına 
ve yarattığı kar katkısına da yansımıştır. 
Bbn’sını hedeflenenden daha iyi bir sonuçla 
yakalamış (0,96) ve işletme karına katkısı da 
hedeflenenin 3,5 kat fazlası olarak gerçekleş-
miştir. Dağıtım fonksiyonunun da Pazarlama 
fonksiyonu gibi diğer fonksiyonlar içinde öne-
mi artırılmalı ve gelirden aldığı pay standardı 
yükseltilmelidir.  

Başabaş noktasına ulaşamayan Ambar ve Üre-
tim fonksiyonlarının performansları hedefle-
nen başabaş noktası ile kıyaslanamayacağı için 
değerlendirme ölçüsü olarak hedeflenen katkı 
oranları alınmıştır. Başabaş noktasına ulaşa-
mayan ve zarar durumunda olan ekonomik 
birimlerde de eğer olumlu katkı mevcutsa, 
katkı oranı başarı ölçüsü olarak kullanılabilir. 
Zaten, Akgüç’e (1998) göre de, bir işletme kısa 
vadede zarar etse bile değişken giderlerini 
karşılayabildiği sürece (katkı yaratabildiği 
sürece) faaliyetlerine devam etmelidir. Örne-
ğimizde işletmenin karına katkıları negatif olan 
ve bbn olmayan fonksiyonlar olan Ambar ve 
Üretimde de fonksiyonların gelirleri değişken 
giderlerini karşılayabilmektedir. Bu nedenle bu 

fonksiyonlarda performans ölçüsü olarak bbn 
yerine katkı oranı kullanılmıştır. Ancak, değer-
lendirmemizde, fiili katkı oranının hedeflene-
ne göre yüksek çıkması performansın yüksek 
olduğunu gösterirken, fiili bbn’nın hedeflenene 
göre düşük çıkması da yine performansın 
yüksek olduğunu ifade etmektedir. Bunun 
nedeni, bbn ile performans değerlendirme 
açıklamaları içinde belirtilmiştir. Değerlendir-
me tablosunun en son iki satırına baktığımızda, 
Satın alma ve Üretim fonksiyonlarının ilgili 
dönemde performanslarının oldukça yetersiz 
olduğu, daha verimli ve amaca yönelik çalışma-
larının sağlanması için düzenlemeler yapılması 
gerektiği sonucuna varılabilir. Ambar fonksi-
yonu da çok verimli ve amaca yönelik çalıştığı 
halde sabit varlıklarında ve sabit gider oluştu-
ran hizmetlerinde yaşanan verimsizlik, sağla-
dığı gelirin yüksek sabit giderlerini karşılaya-
mamasına neden olmaktadır. Bu fonksiyon da 
sabit varlıkları açısından analiz edilmeli, atıl ve 
verimsiz olanları elden çıkartılmalı veya eko-
nomik gelir yaratan varlıklara dönüştürülmeli-
dir.
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SONUÇ VE ÖNERILER 

Başabaş noktası ve değer zinciri performans 
analizi, örnek olarak alınan yemek fabrikası 
verileri üzerinde uygulanmıştır. Örnekteki 
veriler, bireysel yapılandırılmış görüşme tek-
niği ile dört yemek fabrikası müdüründen alı-
nan çerçevesinde oluşturulmuştur.  Uygulama 
sonucunda söz konusu 6 adet işletme fonksi-
yonunun performansı analiz edilip değerlendi-
rilmiştir. Performans analizinde fonksiyonun 
yaratacağı değer hedefi olarak dış kaynak kul-
lanım bedeli kullanılmıştır. Örneğimizdeki 
işletmenin faaliyet sürecinde birbirini tamam-
layarak izleyen ve izlemeyen (muhasebe) fonk-
siyonlar bulunmasına rağmen her fonksiyonun 
ayrı ayrı performans analizi gerçekleştirilebil-
miştir. Bu durum, ambar ve üretim fonksiyon-
larındaki başarısızlığın kendilerinden sonra 
gelen pazarlama ve dağıtım fonksiyonlarına 
yansımamasından anlaşılabilmektedir. Pazar-
lama ve dağıtım fonksiyonlarının hem değer 
yaratma hem de faaliyetlerini gerçekleştirme 
açısından yönetimin beklentileri doğrultusun-
da başarıyla yerine getirdikleri belirlenmiştir.  

Bu çalışma literatüre, dinamik piyasa koşulları 
altında her işletme fonksiyonunun ayrı birer 
ekonomik birim olarak değerlendirilmesi ve 
işletmenin faaliyet beklentilerine ve karına 
eklediği değerin irdelenmesi gerektiğini vurgu-
layan bir bakış açısı getirmektedir. Bu çalışma 
ile maliyet ve gelir verileri işlenerek fonksiyon 
bazında ayrıntılı olarak performans analizi 
yapılabilmekte ve gerek stratejik hedefler, 
gerekse işletme karı ile ilişkilendirilerek mev-
cut sorunlar ve alınması gereken önlemler yine 
fonksiyon bazında saptanabilmektedir. Bu 
analiz sayesinde; işletmenin stratejik hedefler 

belirlerken fonksiyonlarının üstün ve zayıf 
yönlerini bilmesi, faaliyet dönemi sonunda 
fonksiyonların etkinliğini, verimliliğini ve stra-
tejik hedeflere ulaşma düzeyini kontrol ede-
bilmesi, hedeflere ulaşamayan fonksiyonları 
belirlemesi, fonksiyonları ayrı ayrı değerlendi-
rebilmesi, bu fonksiyonlarda verimliliği ve 
etkinliği engelleyen nedenleri saptaması, veri-
mi ve etkinliği artırmak için fonksiyonlar ba-
zında önlemler alması sağlanabilecektir. Böyle 
bir analiz ayrıca, işletmeye sürekli zarar yara-
tacak olan verimsiz fonksiyonların dış kaynak 
kullanımı ile sağlanması ya da dış kaynaklarca 
sağlanan ve verimsiz olduğu belirlenen fonksi-
yonların işletme içinde gerçekleştirilip gerçek-
leştirilmeyeceği yönünde kararlar alınmasına 
olanak tanımaktadır. 

Bu analizde dikkat edilmesi gereken nokta; 
stratejik hedeflerin iyi araştırılarak belirlen-
mesidir. Aksi halde yanıltıcı sonuçlar elde edi-
lebilir. Özellikle müşteri tercihindeki ve fonk-
siyonların dış kaynak kullanım bedellerindeki 
olası değişiklikler yakından izlenmeli ve fonk-
siyonların hedefleri ve faaliyetleri buna göre 
revize edilmelidir. Fonksiyonların karne başarı 
derecesini ölçen faktörler de dikkatle belir-
lenmelidir. Bunun için ayrı bir araştırmaya 
gerek duyulmaktadır. Hesaplamalar ilk bakışta 
karmaşık gibi görünse de excel ortamında bir 
defaya mahsus oluşturulacak bir tablo ve bu 
tabloya konacak basit formüllerden yararlan-
mak suretiyle analiz sonuçları kolayca elde 
edilebilir. Çalışma, stratejik yönetim kararları, 
dış kaynak kullanımı ve iç denetim gibi konu-
larda yapılacak diğer çalışmalara örnek oluştu-
rabilir. 
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ÖZ 

Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel ortamda algılanan güven ile sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak 
belirlenmiştir. Örgütsel ortamda güven, çalışanın örgüt tarafından desteklendiğini hissetmesini ve yöneticinin 
çalışanların beklentilerini karşılamasını ifade eder. Sinizm ise, çalışanların örgüte yönelik olumsuz tutumlarını 
ortaya koyan bir düşünce sistemidir. Belirtilen kavramsallaştırmalara dayanarak, Atatürk Üniversitesi’nin merkez 
yerleşkesinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görevli 301 idari personele yüz yüze 
görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar, çalışanların örgüte ve yöneti-
ciye duydukları güven düzeyinin, duyuşsal, bilişsel ve davranışsal sinizm üzerinde etkili olduğu yönündedir. So-
nuçlardan yola çıkılarak, çalışanların örgüte orta düzeyde güven duyduğu ve örgüte karşı düşük düzeyde sinizm 
tutumu içerisinde olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Güven, Örgütsel Ortamda Güven, Örgütsel Sinizm, Yönetici, Çalışan. 

 

 

 

 

THE ROLE OF THE PERCEIVED LEVEL OF CONFIDENCE ON CYNICISM IN 
ORGANIZATIONAL ENVİRONMENT: AN INVESTIGATION ON ATATURK 

UNIVERSITY ADMINISTRATIVE STAFF 

 

 ABSTRACT 

 The main purpose of this study is to investigate the relationship between the perceived level of confidence and 
cynicism in organizational environment. Trust means in organizational environment is that employees feel 
supported by the organization and their expectations are met by manager. However, cynicism is a thought system 
which puts forward workers’ negative attitudes towards organization. Based on conceptualized specified, a face to 
face interview method was applied to 301 administrative staff working in the faculties, colleges and vocational 
schools in Ataturk University’s main campus. The results obtained from the research reveal that workers’ 
perceived level of confidence toward organization and manager is effective on the emotional, cognitive and 
behavioral cynicism. Starting from the results, it can be said that employees have confidence in a medium level to 
the organization and that they were in a low level the attitude of cynicism against the organization. 

Keywords:  Trust, Trust in Organizational Environment, Organizational Cynicism, Executive, Employee.  
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GİRİŞ 

Güven kavramı, son yıllarda gerek bireysel 
alanda gerekse örgütsel alanda tartışılan bir 
konu haline gelmiştir. Bireylerin birbirleri ile 
olan ilişkilerinin sağlam ve uzun soluklu ola-
bilmesi için güven duygusu gereklidir. Bireysel 
ilişkilerin yanı sıra örgüte yönelik güven duy-
gusunun gelişmesi de, örgütsel başarının de-
vamlılığının sağlanmasında büyük bir öneme 
sahiptir. Rekabet avantajını yakalayabilen, 
değişime ve yeniliğe açık olan, çalışanların 
örgüte bağlılığını sağlayarak etkin bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürebilen örgütler, hedefleri-
ne ulaşarak gelişme ve büyüme sağlayabilirler. 
Örgütlerin bunları yapabilmeleri, çalıştıkları 
örgüte ve yöneticiye güven duyan 
çalışanlarasahip olmalarına bağlıdır.  

Sinizm kavramı da güven kavramı gibi son 
yıllarda örgütsel alanda dikkat çeken konular-
dan biridir. Bireylerin örgüte karşı hayal kırık-
lığı, ümitsizlik, öfke, gerilim gibi olumsuz duy-
gulara sahip olma şeklinde tanımlanan sinizm 
kavramı, hem örgütler hem de çalışanlar açı-
sından birçok sorunu içerisinde barındırmak-
tadır. Bireylerin bu olumsuz duygulara sahip 
olmasında güven duygusunun önemli bir yere 
sahip olduğu düşünülmektedir. Çünkü güven-
sizlik duygusu yaşayan birey, diğer bireylere 
karşı şüphe ile yaklaşacak ve gün geçtikçe içe 
dönük bir birey haline gelecektir.  

Bir bireyin karşısındaki bireye güven duyması, 
güven ortamının oluşması için yeterli değildir. 
Güven, karşılıklı olarak hissedilen bir duygu 
olduğunda anlam kazanır. Örgüt içerisindeki 
bireylerin karşılıklı olarak birbirine güvenmesi 
ise örgütsel güven ortamının oluşmasını sağla-
yacaktır. Güven ortamının sağlandığı örgütler-
de çalışanlar, örgüte yönelik olumlu duygular 
besleyecek ve böylelikle olumsuz duygulardan 
uzaklaşarak sinik tutum içerisinde olmayacak-
lardır. Kısaca, güven ortamının sağlandığı ör-
gütlerde birey olumlu yaklaşımlar içerisinde 
olduğundan dolayı, örgüte karşı her türlü 
olumsuz davranış ve hareketten uzak duracak-
tır. Sinizm, bireyin veya örgütün adaletsiz, 
kötü, bencil, yalancı olduğunun düşünülmesi ve 
bu nedenle bireye veya örgüte asla güvenil-
memesi gerektiğini ileri süren bir tutumdur. 
Bu tanıma bakıldığında sinizmin, güven duy-
mak için gerekli olan olumlu duygu ve davra-
nışların olmadığı durumlarda ortaya çıktığı 
söylenebilir.   

Güven ve sinizmin örgütler açısından önemi, 
bu iki olgunun birlikte incelenmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu çalışmada örgütsel ortamda 
algılanan güven düzeyi ile sinizm arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak örgüt-

sel ortamda güven ile sinizme ilişkin kavramsal 
çerçeveye, daha sonra ise Atatürk Üniversite-
si’nin Erzurum il merkezinde bulunan fakülte 
ve yüksekokullarda görev yapan idari persone-
lin örgütsel ortamda algıladıkları güven düze-
yinin sinizm üzerindeki rolünün incelenmesine 
yönelik ampirik araştırmaya yer verilmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre, yöneticiye ve örgü-
te duyulan güven düzeyi arttıkça sinizm azal-
maktadır. 

1.ÖRGÜTSEL ORTAMDA GÜVEN 

 Güven kavramı, beşeri ve sosyal bilimler ala-
nında birçok disiplin tarafından ilgi görmüş ve 
her disiplin tarafından farklı bir bakış açısıyla 
tanımlanmıştır. (Lewicki ve Bunker, 1996: 115; 
Dietz ve diğerleri, 2010: 9; Popa, 2005: 5; 
Malhotra ve Murnighan, 2002: 535). Güvenin 
ortak bir tanımının olmaması, bu durumu net 
bir şekilde ortaya koymaktadır (Fisman ve 
Khanna, 1999: 79). 

Güven, bireyin üstlendiği işlerle, verdiği sözler-
le, duyguları ve kendi öz tutarlılığıyla oluştur-
duğu, ürettiği, koruduğu, devam ettirdiği bir 
şeydir. Güven, bir yöntem, bir alternatif ve 
birey yaşamının hareketli bir parçasıdır 
(Solomon ve Flores, 2001: 18). Aynı zamanda, 
bireyin kıymetli bir şeyi risk altına girdiğinde, 
varmak istediği bir hedefi olduğunda ve karşı 
tarafa güvendiğinde ortaya çıkan davranıştır 
(Cowles, 1997: 275).   

Örgütsel güven, çalışanın, örgüt tarafından 
verilen desteğe yönelik algılaması, yöneticinin 
sözünün ardında durarak çalışanların beklenti-
lerini karşılamasıdır. Bu nedenle gerek yatay 
gerek dikey ilişkilerde örgütün temelini güven 
duygusu oluşturmaktadır (Mishra ve 
Morrissey, 1990: 445). Başka bir tanıma göre 
örgütsel güven, yöneticinin çalışanını destek-
lemesi ve ona itimat etmesidir. Bireyler ve 
gruplar arasındaki ilişkilerdeki güven duygusu, 
ilişkisel ve bağlamsal olarak ortaya çıkmakta-
dır. Bu açıdan bakıldığında güven, bir bireyin 
karşı taraftaki bireyin risk oluşturmayacağına 
veya o bireyden zarar görmeyeceğine inanma-
sıdır (Korczynski, 2003: 64).        

Örgütsel ortamda güven, kendiliğinden oluş-
mamaktadır. Başka bir ifadeyle güven, etkile-
şim halindeki sürece katılan bireyler tarafın-
dan oluşturulur ve bu güven, söz ve vaatlerin 
yerine getirilip getirilmediği ihtiyacı ile ortaya 
çıkmaktadır (Lazaric, 2003: 147). Bu nedenle 
yapısal ilişkilere bağlı olan güven davranışı 
farklılık göstermektedir. Örgütün tamamı ile 
üst yönetim arasında, çalışanın güven düzeyi 
değişmektedir. Çalışanlar, örgüt imajını yöne-
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timin karar ve eylemlerine bağlı olarak taşırlar. 
Yani, örgüt içerisinde iyi ilişkilerin oluşup ge-
lişmesi için büyük ölçüde güvene ihtiyaç du-
yulmaktadır. Yönetici ve çalışanlar, güvenin 
oluşması için etik davranışlarda bulunmalı ve 
dürüst olmalıdırlar. Çalışanların doğru eylem-
leri yönetici tarafından desteklenmeli ve yöne-
tici kendi çıkarlarını korumak için çalışanları 
kullanmamalıdır (Nyhan, 2000:  93). 

 Örgütsel güven, iki boyuttan oluşmaktadır. 
Boyutlar, örgüte güven ve yöneticiye güven 
şeklinde ifade edilebilir. Bu boyutlar incelendi-
ğinde, yöneticiye güven ile örgüte güvenin 
birbiriyle ilişkili boyutlar olduğu görülür.  

Güven, hem yöneticiler hem de çalışanlar açı-
sından tüm ilişkilerin temelini oluşturan bir 
kavramdır. Güveni oluşturmak ve geliştirmek, 
yöneticinin davranışı ile mümkündür. Özellikle 
güveni belirlemede öncelik taşıyan davranışlar, 
iletişime açık ve destekleyici davranışlardır. 
Yönetimsel değerlerin uygun olması ve davra-
nışlarda tutarlılık sağlanması, yöneticiye duyu-
lan güvenin gelişmesi için anahtar rol oyna-
maktadır. Güven gelişimini engelleyen davra-
nışlar da, çalışanın örgüte olan katkısını azalta-
caktır (Joseph ve Winston, 2005: 7, Gilbert ve 
Tang, 1998: 321; Galford ve Drapeau, 2003: 
89). 

Örgüte duyulan güven, tüm örgüt üyelerinin 
bağlılıklarına, ilişkilerine, rollerine ve dene-
yimlerine dayanmaktadır. Yüksek güven düze-
yine sahip örgütler, düşük güven düzeyine 
sahip örgütlere nazaran, daha yenilikçi ve ba-
şarılıdırlar. Bu güven ile çalışanların örgüte 
bağlanmalarında, iş tatmininde, amaç ve hedef-
lere ulaşmada başarı sağlanmaktadır (Huff ve 
Kelley, 2003: 83). Örgüte duyulan güven, dört 
temel faktöre bağlı olarak gelişen bir duygu 
dur. Birincisi örgüt içerisinde açık iletişim, 
ikincisi çalışanların karar alma sürecine aktif 
olarak katılımı, üçüncüsü bilgi paylaşımı ve 
dördüncüsü duygu ve ihtiyaçların doğru bir 
biçimde belirtilmesidir (Gilbert ve Tang, 1998: 
323). 

Şimdiye kadar ifade edilenler üzerinden bir 
genelleme yapılacak olursa örgütsel güven, 
çalışanın kendini örgüt ile bir bütün olarak 
düşünmesini ve örgütsel bağlılığının artmasını 
sağlayan bir faktördür. Örgütsel güven saye-
sinde bireylerin iş tatmini, moral ve motivas-
yonları artar ve böylelikle problemlerin azal-
ması sağlanarak rahat karar verilebilir bir 
örgüt ortamı oluşur. Örgütüne güven duyan 
çalışanlar, işe karşı istekli olduklarından de-
vamsızlıkları ve işten ayrılma niyetleri azala-
caktır. Örgütlerde güven sağlanmadığı takdir-
de, çalışanlar yoğun bir stres ortamına maruz 

kalacaktır. Bu stresten dolayı örgütün verimli-
liği ve etkinliği için gerekli olan katkıyı sağla-
yamayacaklardır. Böyle bir durum ise örgütün 
aleyhine olacaktır. Ayrıca, örgüt için gerekli 
olan değişimin yapılabilmesi de güven ortamı-
nın sağlanmasına bağlıdır. Güven duymayan 
çalışanların, örgütün her değişim girişiminde 
karşıt davranışlar sergileyeceği açıktır. Bu da 
örgütün gelişimi açısından olumsuzluk doğura-
caktır. 

2. SİNİZM 

Sinizm kavramı, ilk olarak Antik Yunan’da bir 
yaşam ve düşünce tarzı olarak ortaya çıkmıştır 
(Brandes, 1997: 7). Bu kavram ismini, M.Ö. 500 
yıllarında Antik Felsefesi düşüncesindeki ‘‘si-
nik’’ kelimesinden almaktadır (Metzger, 2004: 
24; Mantere ve Martinsuo, 2001: 4).  

Sinizm; bir kişi, grup, ideoloji, toplumsal söz-
leşme veya kuruma güven duymama ve hüs-
ran, hayal kırıklığı gibi olumsuz duygularla 
karakterize edilen genel veya özel tutumdur 
(Andersson ve Bateman, 1997: 450). Örgütsel 
ortamda sinizm ise uzun çalışma saatleri, işin 
yoğunlaşması, etkisiz liderlik ve yönetim, işye-
rinde yeni fırsatlar, sürekli küçülme ve kuru-
luşların kademe azaltması sonucunda işçi-
işveren ilişkilerinin yeni bir paradigmasıdır 
(Cartwright ve Holmes, 2006: 201).  

Sinik, bireylerin sadece kendi çıkarlarını dü-
şündüklerine inanan ve herkesi çıkarcı olarak 
gören kişi iken; sinizm, bunu açıklayan düşün-
ce sistemidir. Sinizmde bireyler, doğruluk, 
samimiyet ve içtenlik gibi ilkelerin çıkarlara 
kurban edildiğine inanmaktadırlar. Sinizmin 
yakın anlama geldiği sözcükler, güvensizlik, 
inançsızlık, kötümserlik ve olumsuzluktur.  
Modern yorumlamaya göre sinizmin ön plana 
çıkan anlamı, eleştiren, zor beğenen ve kusur 
bulan bireydir (Erdost ve diğerleri, 2007: 517). 
Sinik çalışanlar, genel olarak tüm örgütlerde 
görülmektedir. Amerika’da yapılan araştırma-
lara bakıldığında, Amerikan vatandaşlarının 
yaklaşık %50’sinin sinik birey olduğu görül-
mektedir. Yani, örgütlerin genelinde sinizm 
tutumu yaygındır ve sinik birey oranı sürekli 
artmaktadır (Bommer ve diğerleri, 2005: 736). 

Örgüte yönelik olumsuz duygu, düşünce ve 
duygular gibi tutumlarla bağlantılı olan sinizm, 
çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilen 
bireysel ve sosyal tecrübelerin geçmişine bir 
cevaptır. Bu doğrultuda sinizm, karamsar ruh 
haliyle örgüte gelen bireylerin duygularıyla 
birlikte, bu duyguların örgütsel tecrübelerle 
biçimlenmesi olarak tanımlanabilir (James, 
2005: 70; Johnson ve O’Leary-Kelly, 2003: 640-
641).  
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Sinizm, örgüt ortamındaki olumsuz insanların 
örgüte kattığı olumsuz duygularla birlikte; bu 
duyguların deneyimler yoluyla paylaşılmasını 
da içermektedir. Bir anlamda sinizm, deneyim-
lerle gelişen bir tutum olduğundan dolayı hiç-
bir birey sadece kendi kararıyla sinik olmaz 
(Brown ve Cregan, 2008: 680). Örgütsel or-
tamda sinizm şu şekilde meydana gelmektedir: 
İş ahlakı güçlü olan örgüt çalışanları, çok ça-
lışma eğilimi içerisindedirler. Örgütte çalışan-
lardan birbirlerine saygı ve itibar göstermeleri 
beklenmektedir. Çalışanda örgüte katkı sağla-
mak amacıyla adil davranarak karşılığını ver-
mektedir. Beklentileri karşılamakta yetersiz 
olan örgüt, çalışanlarda hüsran ve hayal kırık-
lığına sebep olmaktadır. Böylece, sinizm mey-
dana gelebilmektedir (Naus, 2007: 27) .  

Andersson (1996) ve Dean ve diğerleri (1998) 
farklı tanımlamalar yapmalarına rağmen, si-
nizmin bilişsel, davranışsal ve duyuşsal boyut-
lardan oluşan ve belirli bir güç noktasına kadar 
dayanılan bir tutum olduğu konusunda ortak 
fikre sahiptirler (Stanley ve diğerleri, 2005: 
430).   

Bilişsel sinizm, insan eylemleri ve güdülerin-
deki iyilik ve samimiyete inanmama şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Sinik bireyler, adalet, sa-
mimiyet ve dürüstlük gibi ilkelerin eksikliğin-
den dolayı, örgüt uygulamalarının kendilerini 
aldattıklarına inanmaktadırlar. Bu bireylere 
göre çoğu davranışın ardında art niyet vardır. 
Bu nedenle, onlar samimiyet yerine aldatmaca 
ile karşılaşacaklarını düşünmektedirler. (Özler 
ve diğerleri, 2010: 49; Dean ve diğerleri, 1998: 
346). Vance ve diğerlerine göre (1996) bu 
boyutta, örgüt içerisindeki değişim ve yenilik 
çabaları başarısızlıkla sonuçlanır (Brandes, 
1997: 29). Kısacası bu boyutta, bireylere asla 
güvenilmemesi gerektiğine ve bireylerin maaş 
artışı, terfi gibi maddi çıkarlarını, kişilik, erdem 
sahibi olma gibi manevi değerlerine tercih 
ettiklerine inanılır.  

Sinizmin ikinci boyutu olan duyuşsal sinizm, 
örgüte yönelik hissedilen olumsuz duyguyu 
ortaya koyar. Sinizm, düşünülen ve inanılan bir 
şey olduğu kadar, aynı zamanda hissedilen bir 
duygudur. Örgüt için objektif bir yargı olmayan 
duyuşsal sinizm, birçok duygusal tepkiyi içeri-
sinde barındırmaktadır (Dean ve diğerleri, 
1998: 346; Brandes, 1997: 31). Bu sinizm bo-
yutunda bireyler, diğer bireyleri kendi doğru-
larına göre yargılamaktadır ve bu doğrular 
dışında davranan bireyleri kusurlu olarak 
görmektedir. Kendi doğrularına inanan bu 
bireylerin diğer bireyleri kusurlu olarak gör-
mesi, onların kendilerini üstün görmelerine 
neden olabilir.   

Çalışanların yaptıkları ‘eylem’ olan davranışsal 
sinizm, düşmanca eleştiri ve iftira atma, deği-
şim liderlerinde inanç kaybı ve bir kişi, grup, 
ideoloji, toplumsal sözleşme veya örgütlere 
yönelik güvensizlik gibi kavramsallaştırmalar 
için anahtardır (Naus, 2007: 25). Genel bir 
ifade ile davranışsal sinizm, bireylerin inanç ve 
düşüncelerinin davranışlarına yön vermesi 
sonucunda ortaya çıkar. Bu davranışlar, eleş-
tirme, dalga geçme, şikâyet etme gibi sözlü 
şekilde ifade edilebildiği gibi; sırıtma, küçüm-
seyici bir biçimde gülümseme, anlamlı bakış-
malar gibi sözsüz bir şekilde de sergilenebilir. 

3. ÖRGÜTSEL ORTAMDA GÜVEN VE SİNİZM 

Literatüre bakıldığında örgütsel güven, birçok 
değişkenle ilişkilendirilmiştir. Bunlardan bazı-
larının kültür (Huff ve Kelley, 2003; Chathoth 
ve diğerleri, 2011), örgütsel vatandaşlık dav-
ranışı (Yücel ve Samancı, 2009; Yılmaz, 2009), 
örgütsel bağlılık (Tan ve Tan, 2000; Demirel, 
2008), iş tatmini (İşcan ve Sayın, 2010; 
Alpellbaum ve diğerleri, 2004; Gill, 2008), ör-
gütsel performans (Davis ve diğerleri, 2000) ve 
iletişim (Willemyns ve diğerleri, 2003) olduğu 
görülmektedir. Literatürde örgütsel ortamda 
güven ile sinizm değişkenlerini birlikte incele-
yen çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görül-
müştür.  

Khan (2006) yaptığı çalışmada, sinizmi farklı 
bir terimle ifade ederek işletme sinizmi adı 
altında ele almıştır. İşletme sinizminin temel 
sebeplerinin örgütsel iklimin zayıflığı, ücret-
lendirmede rekabetsizlik,  işten çıkarılma ve 
yüksek seviyede çalışan güvensizliği olduğunu 
belirtmiş ve şirketi tanımada eksiklik,  rekabet-
te eksiklik ve etik standartlarda eksikliğin iş-
letme sinizmine neden olduğunu ileri sürmüş-
tür.  

Güner ve diğerleri (2012), örgütsel sinizmin 
örgütsel güven ile ilişkisini incelemiştir. Çalış-
ma, Aksaray ilinde hizmet gösteren işletme 
çalışanları üzerinde yürütülmüştür. Çalışma 
sonucunda örgütsel güven ve örgütsel sinizm 
arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu görül-
müştür (Yalçınkaya, 2014: 118).  

Thompson ve diğerleri (2000) nin yaptığı ça-
lışma, örgütsel değişimi güven ve sinizm değer-
lendirmesi olarak ifade etmektedir. Bu çalışma, 
büyük bir federal ajansta değişim geçirmekte 
olan bölüm çalışanlarına uygulanmıştır. Sonuç-
lar, değişim sinizminin yöneticiye veya çalışma 
arkadaşlarına olan güveni tahmin etmediğini 
fakat bölüm yöneticilerine olan güveni tahmin 
ettiğini göstermektedir. Ayrıca yönetime olan 
güvenin grup çalışması uyumunu artırdığı 
ortaya çıkmıştır.  
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Pugh ve diğerleri (2003), çalışmalarında işten 
çıkarılanların yeniden istihdamında güven ve 
sinizm ilişkisini incelemişlerdir. Çalışma, Ame-
rika’ nın güney batı bölgesinde bir danışmanlık 
şirketinde yeniden işe alınanlar üzerinde yürü-
tülmüştür. Sonuçlar, ihlalin yeni işverene yöne-
lik güven ile negatif ve çalışan sinizmi ile pozi-
tif ilişkili olduğunu göstermektedir. Çalışma 
güven, sinizm ve ihlal arasındaki ilişki aracılı-
ğıyla, katılımcıların yeni işveren tarafından 
kötü muameleye maruz kalmaktan endişe 
duyduklarını ortaya koymuştur.  

Türköz ve diğerlerinin (2013) yaptığı çalışma-
da, çalışanların örgütsel güven ve sinizm algıla-
rının örgütsel bağlılıkları üzerindeki rolü ince-
lenmiştir. Çalışma, Tekirdağ/Çerkezköy’ de 
tekstil sektöründe faaliyet gösteren katılımcı-
lar üzerinde yürütülmüştür. Çalışma sonuçla-
rına göre, örgütsel bağlılığı örgütsel güven 
pozitif yönde ve örgütsel sinizm negatif yönde 
etkilemektedir.  

Albrecht (2002)’ in çalışması, değişime yönelik 
sinizmin belirleyicisi olarak üst yönetimde 
dürüstlük, yetenek ve güven algılarının ince-
lendiği bir çalışmadır. Çalışma, iki kamu sektö-
ründeki örgütler üzerinde yürütülmüştür. Ça-
lışma sonuçlarına göre üst yönetimdeki dü-
rüstlük ve güven algısı, değişime yönelik si-
nizmi etkilemektedir.  Çalışmada güvenirliğin 
bir parçası olan dürüstlüğün değişime yönelik 
sinizmin yanı sıra üst yönetime olan güveni 
doğrudan etkilediği görülmüş ve üst yönetim-
deki yeteneğe yönelik algıların hem güven hem 
de sinizm üzerinde doğrudan etkili olmadığı 
ortaya çıkmıştır.   

Tüm bu araştırmaların yanı sıra Bateman ve 
diğerlerinin (1992) sinizmi, örgütlere ve ku-
rumlara yönelik olan güvensizlik tutumu; ayrı-
ca Andersson’un (1996) hüsran, hayal kırıklığı 
ve olumsuz duygularla veya bunların tamamı-
nın güvensizliği ile şekillenen örgütlere yönelik 
genel ve özel tutum (Naus, 2007: 15) olarak 
ifade etmesi, bu iki değişken arasında birtakım 
ilişkilerin var olabileceği izlenimini ortaya 
çıkarmıştır.  

Sinizm, tutum sahibinin davranışına odaklan-
maktadır. Güven ise, başka kişilerin davranış-
larına iyimserlikle yaklaşmaya odaklanmakta-
dır. İhanete uğrayan bireyin duyduğu güven 
düzeyi, o bireyin sinizm tutumunu etkilemek-
tedir (Brandes, 1997: 34-35).  

Güven ve sinizm kavramları, hem deneysel 
hem de teorik açıdan birbiri ile ilişkilidir. Her-
hangi bir tutum nesnesine karşı sinik bir tutum 
içerisinde olan birey, o nesneye karşı güven de 
duymayacaktır. Aynı şekilde, bir tutum nesne-
sine yüksek düzeyde güven duyan birey, o 

nesneye karşı sinik bir tutum içerisinde olma-
yacaktır. Bu nedenle, sinizm yöneticiye duyu-
lan güvenin olası bir belirleyicisi olabilir (Qian 
ve Dainels, 2008: 323).  

Bir bireyin başka bir bireye güvenmesi, tek 
başına yeterli değildir.  Bir örgüt içerisindeki 
bireylerin tümünün öncelikle örgüte güvenme-
si, daha sonra da örgüt içerisindeki bireylere 
güvenmesi gereklidir. Ayrıca, bu güven duygu-
su karşılıklı olmalıdır. Örgütsel güven sağlan-
dığında, örgüt çalışanları olumlu duygular 
hissedecektir. Bir anlamda, bireyler, olumsuz 
duygulardan uzaklaştıklarından dolayı sinik 
bireyler olmayacaklardır. Yani, güvensizliğin 
olduğu örgütlerde sinik birey sayısı artarken;  
güven ortamının hâkim olduğu örgütlerde 
sinizm tutumu olmayacaktır (Özler ve diğerle-
ri, 2010: 48). Bu ifadelerden de anlaşılabileceği 
gibi, güven düzeyindeki artış sinizmi azaltmak-
tadır.  

Sinizm, güven eksikliğine ve adalet inancının 
azalmasına sebep olmaktadır (Bommer, 2005: 
736). Örgütsel değişim sinizmi, yönetimin ör-
gütsel değişim için belirttiği veya ima ettiği 
güdülerine inanmama şeklinde ifade edilebilir 
(Stanley ve diğerleri, 2005: 436). Bu ifadeler, 
yöneticiye duyulan güvenin bilişsel sinizmi 
etkileyen önemli bir faktör olduğunu göster-
mektedir.  

Gerginlik, kızgınlık, endişe ve tahrik gibi duy-
guları içeren duyuşsal sinizmde, bu duyguların 
yönetimi çalışanların bilişsel kaynaklarını yok 
edebilir. Bu duygular, üst yönetimin davranış-
ları da dâhil olmak üzere örgüt için bağlılığı ve 
motivasyonu azaltabilir (Kim ve diğerleri, 
2009: 1437-1438). Kurum içerisinde önemse-
nen ve kendine değer verildiğini hisseden bi-
rey, kuruma yönelik olumlu duygular içerisin-
de olabilir (K. Aslan ve Boylu, 2014: 44). Kısa-
ca, çalışan bireyin olumsuz duygular hissettiği 
örgüt yöneticisine güven duymadığı söylenebi-
lir.  

Yöneticiler, örgüt ortamında güven oluşumu 
açısından çok önemlidirler. Başarılı bir biçimde 
ödül ve kontrol sistemi oluşturan yöneticiler, 
çalışanların örgüte duydukları güvenin artma-
sında önemli rol oynamaktadırlar. Örgütsel 
ortamdaki adalet ve destek algısı, çalışanların 
örgüte yönelik bakış açısı ve tutumlarını etki-
lemektedir. Yani, çalışanlar örgütlerinin kendi-
lerine yönelik olumlu tutum ve tavırlar sergi-
lediğine inanırsa, kendileri de örgütlerine karşı 
olumlu tutum ve tavırlar sergilerler (Puusa ve 
Tolvanen, 2006: 31).  

Yardımseverlik, dürüstlük, doğruluk ve iyi 
niyetlilik gibi öncüller, hem güven hem de si-
nizm oluşumunda etkili olmaktadır. Örgütlerin 
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bu öncüllere sahip olduğuna yönelik inanç 
duyulması, güven ve sinizmin belirleyicisi ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Yani birey, örgütün 
dürüst, doğru ve iyi niyetli olduğuna inanırsa 
yüksek düzeyde güven duyacaktır. Eğer, bire-
yin inancı bu durumun tam tersiyse, bu birey 
sinik olacaktır (Özler ve diğerleri, 2010: 54-
55). Bu ifadelerden anlaşılabileceği gibi, çalışa-
nın örgütün geneline duyacağı güvenin, o bire-
yin örgüte yönelik olumsuz tutum, inanç, duy-
gu ve düşüncelerini azaltacağı söylenebilir.  

Dean ve diğerleri’ne (1998) göre inanç yoluyla 
düşünülen ve yaşanılan bilişsel sinizm, örgütün 
samimiyetinin reddi, bencillik ve aldatmacanın 
insan doğasının özünde olduğu inancı, örgütün 
vicdansız olduğu ve kendine hizmet ettiği ve 
örgütün bütünlükten yoksun olduğu veya be-
lirtilen nedenlere güvensizlik olarak ifade edi-
lir (Naus, 2007: 25). Tüm bu ifadelerden yola 
çıkılarak, örgüte duyulan güvenin bilişsel si-
nizmi etkileyen bir faktör olduğu söylenebilir.  

 Sinizmin duyuşsal boyutundaki unsurlar, 
Andersson (1996)’ın “çevredeki faktörlere 
maruz kalarak değişikliğe yatkın olan bir nes-
neye ya da birçok nesneye karşı küçümseme, 
hayal kırıklığı ve güvensizlik tutumu” tanımın-
da ön plana çıkmaktadır (James, 2005: 6). Kı-
saca, örgütün geneline duyulan güvensizliğin, 
bireyin olumsuz duygular hissetmesine neden 
olduğu söylenebilir.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgüte zarar 
verecek davranışlardan uzak olmanın yanı sıra 
örgütsel yapıya gönüllü olarak katılma ve kat-
kıda bulunmayı amaçlayan davranış türüdür. 
Örgütsel vatandaşlık duygusuna sahip olan 
bireylerin örgütsel bağlılıkları artmaktadır. 
Örgüte olan bağlılık, çalışanlarda güven duygu-
sunun gelişimine katkı sağlamaktadır. Güven 
düzeyi artan bireyin de, sinizm düzeyinde 
azalma saptanmıştır (Turner ve Valentine, 
2001: 132). Örgütlerde güven eksikliği ve gü-
vensizlikle ilgili olumsuz duygular, çalışanların 
örgütlerine karşı olumsuz tutumlar geliştirme-
lerine neden olmaktadır. Karamsar tahminler 
ve olumsuz deneyimler, sinik tutumları ve kaba 
davranışları artırabilir (James, 2005: 40). Özet-
le, çalışan bireyin örgütün geneline duyduğu 
güven, o bireyin olumlu davranışlar sergileme-
sine yardımcı olacaktır.   

Tüm bu ifadeler ve güven ve sinizm arasındaki 
ilişkiyi araştıran çalışmalar üzerinden genel bir 
yorum yapılacak olursa, güvensizliğin sinizmin 
temelini oluşturduğunu ve sinizmin temelle-
rinden biri olarak görüldüğü söylenebilir. Bu 
görüşlerin ışığı altında aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir:  

H1: Yöneticiye duyulan güven düzeyi ile sinizm 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H1a: Yöneticiye duyulan güven düzeyi arttıkça, 
bilişsel sinizm azalır. 

H1b: Yöneticiye duyulan güven düzeyi arttıkça, 
duyuşsal sinizm azalır. 

H1c: Yöneticiye duyulan güven düzeyi arttıkça, 
davranışsal sinizm azalır. 

H2: Örgüte duyulan güven düzeyi ile sinizm 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H2a: Örgüte duyulan güven düzeyi arttıkça, 
bilişsel sinizm azalır. 

H2b: Örgüte duyulan güven düzeyi arttıkça, 
duyuşsal sinizm azalır.  

H2c: Örgüte duyulan güven düzeyi arttıkça, dav-
ranışsal sinizm azalır.  

4. YÖNTEM  

4.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Kapsamı 

Bu araştırmanın temel amacı, Atatürk Üniversi-
tesi’nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında 
görev yapan idari personelin, algıladıkları ör-
gütsel güven düzeyi ile sinizm tutumları ara-
sındaki ilişkiyi belirlemektir. Literatür incelen-
diğinde, idari personelin algıladıkları örgütsel 
güven ve sinizm tutumları üzerine yapılmış 
herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu 
araştırma, sinizm ve algılanan örgütsel güven 
kavramlarının önemi, örgütsel bir yapı olarak 
akademik örgütlerdeki yeri, özellikleri ve etki-
leri açısından katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Yukarıda ifade edilen temel amaca bağlı olarak 
şu alt amaçlar üzerinde durulmuştur: 

-İdari personelin örgüte ve yöneticiye yönelik 
algıladıkları güven düzeylerinin belirlenmesi, 

-İdari personelin sinizm tutumlarının davra-
nışsal, bilişsel, duyuşsal boyutlar açısından 
incelenmesi, 
-Örgütsel ortamda algılanan güven düzeyleri 
ile sinizmin boyutları arasındaki ilişkinin belir-
lenmesi.     

Örgütler açısından, örgütsel güven ve sinizm 
önemli kavramlardır. Araştırmalara göre, örgü-
tüne güvenmeyen çalışanlarda verimsizlik, 
değişime direnç gösterme, performans düşük-
lüğü, işten ayrılma isteği gibi olumsuz sonuçlar 
meydana gelmektedir (Mino, 2002: 16; Durna, 
2002: 158; Sitkin ve Stickel, 1996: 196; Wasti, 
2002: 529). Bunun devamında çalışan örgütü-
ne yönelik olumsuz tutum hissedebilir. Bir 
anlamda çalışanın örgütüne karşı duyduğu 
güven eksikliği, örgüte karşı olumsuz tutum 
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sergilemesine sebep olmaktadır. Bu da, bireyi 
sinizme itmektedir. 

 Akademik örgütler, girdisi ve çıktısı insan 
olan, yani insanlarla hizmet üreten ve insanlara 
hizmet veren örgütlerdir. Bu örgütlerde, algı-
lanan örgütsel güven, idari personelin sinizm 
düzeylerini etkileyebilir. İdari personelin ör-
gütsel ortamda algıladıkları güven ile sinizm 
tutumları arasındaki ilişki belirlenerek; bu 
meslek grubunda örgütsel sinizmi önleyici 
tedbirlerin alınmasının sağlanması ve bu tür 
örgütlerde verimlilik ve etkinliğin artırılmasına 
katkıda bulunabilir. 

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evreni, Atatürk Üniversitesi’ne 
bağlı merkez yerleşkesinde yer alan on dokuzu 
fakülte, birisi yüksekokul ve birisi meslek yük-
sekokulu olmak üzere toplam 21 kurumda 
görev yapmakta olan idari personelden oluş-
maktadır. Araştırmanın idari personel üzerin-
de yürütülmesi, fakülte ve yüksekokulların ast-
üst ilişkisi ile yönetilmesi, çalışanların yöneti-
ciye karşı sorumluluklarının olması ve çalışma 
arkadaşları ile sürekli iletişim halinde olmala-
rından kaynaklanmaktadır. 

Atatürk Üniversitesi Personel Daire Başkanlı-
ğı’ndan alınan bilgiye göre Erzurum Merkez’de 
bulunan on dokuz fakülte, bir yüksekokul ve 
bir meslek yüksekokulunda toplam 2000 idari 
personel görev yapmaktadır. Bu evrenden 
%95’lik güvenirlik sınırları içerisinde % 5’lik 
bir hata payı öngörülerek seçilecek örneklemin 
büyüklüğü 322 olarak hesaplanmıştır.  
(http://www.surveyssystem.com/sscalc.htm, 
17.11.2012).  Anketler, örneklemdeki 21 ku-
rumda uygulanmıştır. Olası cevaplama hataları 
göz önünde bulundurularak toplamda 350 
anket formu dağıtılarak gerekli örneklem sayı-
sına ulaşılmaya çalışılmıştır. Dağıtılan anket 
formlarından 301 anket geri dönmüştür. An-
ketlerin geri dönüş oranı, % 86’dır. 

 4.3. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

 Araştırmamızın amacı nicel verilere dayalı 
olduğundan veri toplama aracı olarak anket 
tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
anket formu toplam 31 maddeden oluşmakta-
dır. İlk 6 madde, çalışanların demografik özel-
liklerini, diğer 25 madde ise örgütsel güven ve 
sinizmi değerlendirme amaçlıdır. Güven ve 

sinizmi ölçmeye yönelik maddeler 5’li Likert 
ölçeği (1-kesinlikle katılmıyorum.......... 5-
kesinlikle katılıyorum) şeklinde oluşturulmuş-
tur. 

 Örgüt ve yöneticiye olan güveni ölçmek ama-
cıyla Nyhan ve Marlow’un geliştirdiği 12 mad-
delik ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye 
çevirisi Demircan tarafından yapılmış ve geçer-
liliği test edilmiştir (Demircan, 2003). Bu ölçe-
ğin tercih edilmesinin başlıca nedeni hem yö-
neticiye hem de örgüte güveni ele almasıdır. İlk 
8 soru yöneticiye güveni ölçerken, son 4 soru 
örgüte olan güveni ölçmektedir. Bu ölçek bir 
bütün olarak Nyhan ve Marlow tarafından 
“Örgütsel Güven Envanteri” olarak adlandırıl-
maktadır.   

Sinizmi ölçmek üzere ise Brandes, Dharwadkar 
ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş olan 13 
soruluk “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. 
İlk 5 soru bilişsel boyutu, 6-7-8-9. sorular du-
yuşsal boyutu ve son 4 soruda davranışsal 
boyutu ölçmektedir.  

5. BULGULAR 

5.1. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 

 Araştırmada kullanılan anket formlarına ana-
liz yapabilmek için kullanılan anketlerin geçer-
lilik ve güvenirlikleri incelenmiştir. Sağlıklı 
yorum yapabilmek için veri toplama aracının 
geri dönüş oranının % 70-80 olması gereklidir 
(Büyüköztürk, 2005: 13). Bazı araştırmalarda 
bu oranın %25’ e kadar indiği görülmektedir 
(Kabakçı, 2005: 26). 

 Anket formlarının evreni temsil etme gücüne 
sahip olduğu ve analiz yapabilmek için yeterli 
büyüklükte olduğu söylenebilir. Çünkü dağıtı-
lan 350 anket formundan 301’i (%86) geri 
dönmüştür ve tamamı istatistiksel analizlerde 
kullanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan 13 maddenin yer aldığı 
sinizm ölçeği için yapılan güvenirlik ve madde 
analizleri sonucunda 4. maddenin (Çalıştığım 
kurumda, çalışanlardan bir şey yapması bekle-
nir, ancak başka bir davranış ödüllendirilir), 
ölçeğin güvenirlik düzeyini düşürdüğü gözlen-
diğinden ve bu madde ölçekten çıkarıldığında 
anketin güvenirlik düzeyi yükseldiğinden öl-
çekten çıkarılmıştır. Araştırmada kullanılan 
cronbach alfa katsayıları ise tablo 1’de veril-
miştir:

http://www.surveyssystem.com/sscalc.htm
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Tablo 1: Örgütsel Güven ve Sinizm Ölçeklerinin 
Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçek Madde 
Sayısı 

Cronbach Alfa 
Katsayısı 

Örgütsel güven ölçeği 12 0,950 

Örgütsel sinizm ölçeği 12 0,915 

Tablo 1’de görüldüğü üzere ölçeklere yönelik 
cronbach alfa değerleri; örgütsel güven ölçeği 
için 0,950, sinizm ölçeği için 0,915 olarak he-
saplanmıştır. Her iki katsayı da 0,70’ten daha 
büyük bir değere sahip olduğundan dolayı, 
ankette yer alan bütün ölçeklerin güvenilir 
olduğu söylenebilir. 

Ölçeklerin geçerliliğinin test edilmesi amacıyla 
faktör analizi yapılmıştır. İdari personelin ör-
gütsel güven düzeylerini ve sinizm tutumlarını 
ölçebilmek için kullanılan ölçeğe faktör analizi 
uygulanmıştır. Faktör analizinin uygulanıp 
uygulanmayacağını belirlemek için, Kaiser-
Meyer-Okin (KMO) testi, analiz edilecek 

değişkenler arasındaki ilişkilerin sıfırdan farklı 
ve anlamlı olup olmadığını anlamak için de 
Bartlett Küresellik Testi uygulanmıştır. Elde 
edilen bulgular tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2: Örgütsel Güven Ölçeğinin Kaiser-Meyer-
Okin (KMO) ve Bartlett Küresellik Testi OranlarI 

Kaiser-Meyer-Okin Tes-
ti(KMO) 

0,933 

Bartlett Küre-
sellik Testi 

Ki-kare 3497,116 
S.d 66 
P 0,001 

Tablo2’deki veriler incelendiğinde KMO katsa-
yısının 0,933 olduğu görülmektedir. 0,60’dan 
büyük olması gereken bu oran, faktör analizi 
için araştırmada belirlenen örneklem büyüklü-
ğünün uygun olduğunu göstermektedir.  

Bartlett Küresellik Testine bakıldığında ki-kare 
değeri p<0.05 önem seviyesinde anlamlıdır. 

Örgütsel güven ölçeğine ilişkin açıklayıcı faktör 
analizlerinin sonuçları tablo 3’te özetlenmiştir 

Tablo 3: Örgütsel Güven Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
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Faktör 1: Yöneticiye Güven  6,165 51,38 51,38 0,949 

5 Yöneticinin işini uygun biçimde yaptığına olan güven ,876     

4 Yöneticinin yeterli düzeyde kavrama yeteneğine sahip olduğuna olan 
güven  

,865     

6 Yöneticinin söylediklerinin doğruluğuna olan güven ,853     

8 Yöneticinin işini dikkatlice yapacağına olan güven  ,851     

7 Yöneticinin işini sorunsuz şekilde yapacağına olan güven ,835     

2 Yöneticinin doğru kararlar alacağına olan güven  ,833     

1 Yöneticinin teknik olarak yeterli olduğuna güven  ,783     

9 Kurumun adil olduğuna güven ,697     
3 Yöneticinin görevini sürdüreceğine güven ,503     
Faktör 2: Örgüte Güven  2,921 24,34 75,72 0,884 

12 Kurumda aynı ortamda çalışanlar arasında yüksek güven  ,914     

11 Kurumda çalışanlar arasında yüksek güven  ,911     
10 Yöneticiler ve çalışanlar arasında yüksek güven  ,639     

Tablo 3 incelendiğinde 12 maddelik ölçekte, 
toplam varyansın % 75,72’sini açıklayan 2 
faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Faktörlerin 
güvenirliğini gösteren cronbach alfa değeri 
faktör 1 için (yöneticiye güven) 0,949’dur ve 
bu faktör toplam varyansın %51,38’ini açıkla-
maktadır. Faktör 2 için (örgüte güven) 
cronbach alfa değeri 0,884’tür ve bu örgütsel 
güven faktörü toplam varyansın % 24,34’ünü 
açıklamaktadır.  

Ölçeğin orijinal yapısından farklı olarak 9. soru 
birinci faktör olan yöneticiye güven altında 
toplanmıştır. İkinci faktör olan örgütsel güven 
ise 3 ifadeden oluşmaktadır. Sinizm ölçeğine 
ilişkin Kaiser-Meyer-Okin (KMO) ve Bartlett 
testi sonucunda ortaya çıkan bulgular Tablo 4’ 
teki gibidir: 
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Tablo 4: Sinizm Ölçeğinin Kaiser-Meyer-Okin 
(KMO) ve Bartlett Küresellik Testi Oranları 

Kaiser-Meyer-Okin Testi(KMO) 0,902 

Bartlett Küresellik Testi 

Ki-kare 2774,403 
S.d. 66 

P 0,001 

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde 0,902 olan 

KMO katsayısının örneklem büyüklüğünün uygun 

olduğunu gösterdiğini ve Bartlett Küresellik Tes-

tine bakıldığında ki-kare değerinin p<0.05 önem 

seviyesinde anlamlı olduğu söylenebilir. Sinizm 

ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 5’te 

özetlenmiştir.

Tablo 5: Sinizm Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
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Faktör 1: Duyuşsal Sinizm  4,148 34,56 34,56 0,935 
7 Kurumu düşündükçe hiddetlenme   ,903     
6 Kurumu düşündükçe sinirlenme  ,901     
8 Kurumu düşündükçe gerilim yaşama  ,892     
9 Kurumu düşündükçe endişelenme ,875     
10 Kurum dışındaki arkadaşlara işle ilgili yakınma ,601     
11 Kurumda çalışanlarla anlamlı bakışma ,502     
Faktör 2: Bilişsel Sinizm  2,775 23,12 57,69 0,837 
1 Kurumda yapılanlarla söylenenlerin farklı olması ,830     
2 Kurumun politika, amaç ve uygulamalarının birbirinden farklı 
olması 

,814     

3 Kurumda yapılacağı söylenen şeylerin gerçekleşeceğine yöne-
lik kuşku duyma  

,735     

5 Kurumda söylenenler ile gerçekleşenler arasında az benzerlik 
olması 

,735     

Faktör 3: Davranışsal Sinizm  2,189 18,24  75,93 0,825 
12 Kurumdaki işlerin yürütülüş biçimini başkalarıyla paylaşma ,861     
13 Kurumdaki uygulama ve politikaları başkalarıyla eleştirme ,845     

Tablo 5 incelendiğinde 12 maddelik örgütsel 
sinizm ölçeğine uygulanan faktör analizi son-
rasında, toplam varyansın %75,93’ünü açıkla-
yan 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Faktör-
lerin güvenirliğini gösteren cronbach alfa de-
ğeri faktör 1 için (duyuşsal sinizm) 0,935’tir ve 
bu faktör toplam varyansın %34,56’sını açık-
lamaktadır. Faktör 2 için (bilişsel sinizm) 
cronbach alfa değeri 0,837’dir ve bu bilişsel 
sinizm faktörü toplam varyansın % 23,12’sini 
açıklamaktadır. Faktör 3 için (davranışsal si-
nizm) cronbach alfa değeri ise, 0,825’dir ve bu 
faktör toplam varyansın %18,24’ünü açıkla-
maktadır. 

Ölçeğin orijinal yapısından farklı olarak 10. ve 
11. soru birinci faktör olan duyuşsal sinizm 
altında toplanmıştır. İkinci faktör olan bilişsel 
sinizm, 4 ifadeden oluşmaktadır. Üçüncü faktör 
ise 2 ifadeden oluşmaktadır. Her bir faktörün 
içerdiği ifadelerin özelliklerine dayanarak ya-
rarlanılan orijinal ankettekine benzer şekilde 
faktörler sırasıyla, duyuşsal sinizm, bilişsel 
sinizm ve davranışsal sinizm olarak isimlendi-
rilmiştir. 

Tüm ölçeklerin yakınsama ve ayrışma geçerli-
likleri de incelenmiştir. Her bir ölçeğe ilişkin 
korelasyon matrisi çıkarılarak, aynı faktörler 
arasında yer alan ifadeler arasındaki korelas-
yon incelenmiştir. Tablo 7’ deki korelasyon 
katsayıları incelendiğinde, farklı faktörler ara-
sında korelasyonun bulunduğu ve aynı faktörü 
oluşturan ifadeler arasında da korelasyon ol-
duğu görülmüştür. Ayrıca, faktörler arasındaki 
korelasyon ile farklı faktörler içerisinde yer 
alan ifadeler arasındaki korelasyonun çok yük-
sek olmadığı görülmüştür. Bu durum, kullanı-
lan ölçeklerin yakınsama ve ayrışma geçerlili-
ğine sahip olduğunu göstermektedir.  

5.2. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan idari personelin demogra-
fik özelliklerine genel itibariyle bakıldığında, 
katılımcıların büyük çoğunluğunun erkek 
(%79,4), 35-44 yaş aralığında (%31,2),  ön 
lisans (%32,2) ve üniversite (%31,6) mezunu, 
evli (%81,1), 16 ve üzeri yıldır aynı kurumda 
(%50,5) ve aynı meslekte çalışmakta olduğu 
(%51,5) görülmektedir. Katılımcıların demog-
rafik değişkenlere ilişkin bulguları Tablo 6’ da 
sunulmuştur 
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Tablo 6: Demografik Değişkenlere İlişkin Özellikler 

 

5.3. Örgütsel Ortamda Algılanan Güven İle Si-
nizm Arasındaki İlişki 

 Faktör analiziyle değişkenlerin boyutları belir-
lendikten sonra, bu değişkenlere ilişkin orta-

lamalar, standart sapmalar ve boyutlar arası 
ilişkileri gösteren korelasyon katsayıları he-
saplanmış olup sonuçlar Tablo 7’ de verilmiş-
tir:  

Tablo 7: Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları 

Faktörler X SS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1)Yöneticiye 
Güven 

3,62 ,97 1       

(2)Örgüte Güven 3,31 1,10 ,697** 1      

(3)Duyuşsal Sinizm 2,36 1,01 -,333** -,263** 1     

(4)Bilişsel Sinizm 2,81 ,97 -,268** -,285** ,509** 1    
(5)Davranışsal 
Sinizm 

2,66 1,14 -,259** -,209** ,556** ,436** 1   

(6)Güven Toplam 3,54 ,94 ,978** ,832** -,334** -,291** -,262** 1  
(7)Sinizm Toplam 2,56 ,85 -,358** -,311** ,913** ,779** ,720** -,368** 1 

**p<0,01 

Tablo 7’ deki örgütsel güvene ilişkin boyutların 
ortalamaları incelendiğinde araştırmaya katı-
lan idari personelin yöneticiye olan güvenleri-
nin örgüte olan güvenlerinden daha yüksek 
olduğu görülmektedir. (X= 3,62). Güvenin ge-
nel ortalamasına bakıldığında, ankete katılan 
idari personelin örgütsel güven düzeyinin orta-
lama düzeyde olduğu görülmektedir. Örgütsel 
güven, güvensizlikten farklıdır ancak daha da 
artırılmalıdır. Örgütsel sinizmi ölçmek üzere 

kullanılan üç boyuta ilişkin genel ortalamalar 
incelendiğinde, en yüksek ortalamanın bilişsel 
sinizm boyutuna ait olduğu görülmektedir. 
(X=2,81). Bu boyutu, davranışsal ve duyuşsal 
sinizm izlemektedir. Bu veriler, çalışanların 
samimiyet, adalet ve dürüstlük vasıflardan 
yoksunluğuna ilişkin algılarının diğerlerine 
göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Genel olarak sinizme ilişkin ortalama 2,56’dır. 
Ankete katılan idari personelin yarısından 5 

Özellik F % 

Cinsiyet 
Erkek 239 79,4 

Bayan 62 20,6 

Yaş 

25 ve altı 14 4,7 

25-34 82 27,2 

35-44 94 31,2 

45-54 85 28,2 

55 ve yukarısı 26 8,6 

Öğrenim Durumları 

İlköğretim 15 5 
Lise 83 27,6 

Ön lisans 97 32,2 
Üniversite 95 31,6 
Lisansüstü 11 3,7 

Medeni Durumları 
Evli 244 81,1 

Bekâr 51 16,9 
Boşanmış/Dul 6 2,0 

Kurumda çalışma süresi 

1-5 80 26,6 
6-10 43 14,3 
11-15 26 8,6 
16+yıl 152 50,5 

Meslekte çalışma süresi 

1-5 79 26,2 

6-10 47 15,6 

11-15 20 6,6 
16+yıl 155 51,5 
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Tablo 8: Örgütsel Güven Faktörlerinin Sinizm ve Faktörleri Üzerindeki Etkisi 

                          Bağımlı 
 
    
Bağımsız   

 
Duyuşsal Sinizm 

 
Bilişsel Sinizm 

 

 
Davranışsal Sinizm 

ß t ß t ß t 

Yöneticiye Güven -,291*** -3,821 -,135 -1,746 -,220* -2,818 

Örgüte Güven 
-,060 -,785 

 
-,192** -2,485 

 
-,056 -,719 

R2 ,112 ,091 ,069 

D.R2 ,107 ,085 ,062 

F 18,882*** 14,865*** 10,982*** 

Durbın-Watson:                                        1,86                                              1,79                                       1,82 
  ***p<0,001                 VIF: 1,94        Tolerans: ,514 

 

Tablo 8’ den de izlenebileceği gibi, bağımlı 
değişkenin sinizm ve faktörleri olarak alındığı 
regresyon eşitliğinde F testi anlamlı sonuçlar 
vermiştir. Çoklu doğrusallık programının tespi-
ti için kurulan regresyon denklemlerindeki 
değişkenlere ait VIF ile tolerans değerleri ince-
lenmiş ve Durbın-Watson testi yapılmıştır. 
Durbın-Watson test istatistiğinin 2’ ye yakın 
olması hataların bağımsızlığı varsayımının 
doğrulandığını gösterir. 1’ den büyük ve 3’ ten 
küçük olması ise sorunun varlığına işaret eder 
(Field, 2009: 220-221). Tablo 8’ den de izlene-
bileceği gibi çoklu doğrusallık sorunu olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Yöneticiye ve örgüte güven 
faktörlerinin duyuşsal sinizmin %11,2’ sini, 
bilişsel sinizmin %9,1’ ini, davranışsal sinizmin 
% 6,9’ unu açıklamaktadır. Etkinin gücü açı-
sından olguya bakıldığında, yöneticiye güven 
faktörünün örgüte güvene oranla duyuşsal ve 
davranışsal sinizm faktörü üzerindeki etkisinin 
güçlü olduğu görülmektedir. Örgüte güven 
faktörünün etkisi ise ilgili önem düzeylerinde 
anlamlı sayılabilecek bir ölçütte değildir (ß=-
,06 p<0,005; ß=-,05 p<0,005). Bu veriler ışı-
ğında, örgütsel güvene ilişkin yöneticiye güven 
faktörünün duyuşsal ve davranışsal sinizm 
üzerinde anlamlı bir ölçüde etkiye sahip oldu-
ğu söylenebilir. Bu bulgulardan hareketle yö-
neticiye duyulan güvenin duyuşsal ve davra-
nışsal sinizm üzerinde açıklayıcı bir gücünün 
olduğu ve H1b ve  H1c hipotezlerinin desteklen-
diği ve H1a, H2b ve H2c hipotezinin reddedildiği 
söylenebilir. Yöneticiler, örgüt ortamında gü-
veni oluşturmada en önemli yere sahip olan 
bireylerdir. Çalışanlar, çalışma arkadaşlarına 
ve örgütün geneline güven duysalar dahi yöne-

ticilerine düşük düzeyde güven duydukları 
takdirde, örgüte yönelik hissedilen gerginlik, 
tahrik, öfke ve nefret gibi olumsuz duygular ve 
örgüte karşı sergilenen alay etme, acımasızca 
eleştirme, sırıtma gibi olumsuz davranışlar 
artacaktır. Örgüt ortamında adaleti sağlayan, 
çalışanlarını destekleyen, başarılı kontrol ve 
ödül sistemi oluşturan yöneticiler, örgütsel 
güveni sağlamış olacaklardır. Örgüte güven 
faktörünün bilişsel sinizm faktörü üzerindeki 
etkisinin güçlü olduğu görülmektedir. Yöneti-
ciye güven faktörünün etkisi ise ilgili önem 
düzeylerinde anlamlı sayılabilecek bir ölçütte 
değildir (ß=-,13 p<0,005). Bu bulgulardan 
hareketle örgüte duyulan güvenin bilişsel si-
nizm üzerinde açıklayıcı bir gücünün olduğu ve 
H2 hipotezinin alt hipotezi olan H2a hipotezinin 
desteklendiği söylenebilir. Bilişsel sinizm de 
insan doğasında bencillik, aldatmaca, art niyet-
liliğin olduğu ve örgütün genelinin bütünlükten 
yoksun olduğu inancı hâkimdir. Yönetici çalı-
şanlarına karşı olumlu davranışlar sergiledi-
ğinde çalışan yöneticisine güvenir fakat yöneti-
cisinin her zaman yaptıkları ile düşündükleri 
arasında farklılık olduğuna inanır. Örgüt çalı-
şanları, çalışma arkadaşlarında ve örgütün 
genelinde adalet, samimiyet gibi vicdani değer-
lerin varlığını hissederse, örgüte güven duya-
caktır. Böylelikle örgütün bir bütünlük içeri-
sinde olduğuna inanan çalışanlar, örgütün 
sadece kendini değil çalışanlarını da düşündü-
ğüne ve onları değerli gördüğüne inanmakta-
dır. Böylelikle, örgüt için gerekli olan değişim-
lerde çalışanlar örgütü daha ileri bir seviyeye 
taşımak için ellerinden geleni yapacaklardır. 
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SONUÇ 

Güven olgusu, işbirliğinde, bireyler arası ve 
sosyal ilişkilerde devamlılığının sağlanmasında 
ve sağlıklı bir kişiliğe sahip olma da önemli bir 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel 
ortamda güven ise, çalışanların örgütlerin ken-
dilerine söylediklerine olan inanma derecesi ve 
yönetime duydukları güven olarak belirtilmek-
tedir. Sinizm kavramı, çalışanın örgüte yönelik 
olumsuz tutumu olarak belirtilmektedir. Bu 
tutumlar, örgüte karşı öfke ve endişe duyma, 
gerilim yaşama, örgüt hakkında yakınma, örgü-
tü ağır bir biçimde eleştirme gibi olumsuz dav-
ranışları içermektedir. Bu tür davranışları 
sergileyen çalışan, sinik bir birey haline gel-
miştir.  

Örgütün adil davranışlar içerisinde olmadığını 
düşünen çalışanlar, iş tanımlarında belirtildiği 
kadar çalışırlar ve örgüt için daha fazlasını 
yapmazlar. Ayrıca, örgüte karşı öfke duyan 
çalışanlar örgütü çevrelerine karşı kötü bir 
biçimde eleştirmektedirler. Eleştirinin yapıldı-
ğı ortamdaki çalışanlar da bu eleştirilerden 
etkilenerek örgüte karşı kötü tutum içerisine 
girebilirler.  

Günlük yaşamda, bireyin herhangi bir şeye 
karşı güven duymaması, o bireyin her şeye 
karamsar bakış açısıyla yaklaşmasına ve olum-
suz tutumlar sergilemesine neden olmaktadır. 
Çalışmamızda vurgulanan nokta, örgütlerde 
sinizm tutumunun ortaya çıkmasında etkili 
olan faktörler arasında güven duygusunun 
önemli bir yere sahip olmasıdır.  Örgüt içeri-
sindeki bir çalışanın başka bir çalışana güven-
memesi, örgüt içerisindeki tüm bireylerin bir-
birlerine şüphe ile yaklaşmalarına neden ola-
caktır. Bu nedenle, örgüt ortamında güven 
duygusunun hâkimiyetinin sağlanması büyük 
ölçüde örgüt yöneticisine düşmektedir. Örgüt 
ortamında güven duygusunu hâkim kılan yöne-
tici,  sinizm davranışının oluşumunu azaltabi-
lir. 

Örgütsel güven ve sinizm üzerindeki rolü ince-
lemeye yönelik yapılan bu çalışmada, Atatürk 
Üniversitesi’nin Erzurum il merkezinde bulu-
nan fakülte ve yüksekokullarında görev yap-
makta olan idari personele anket uygulanmış-
tır. Yapılan araştırmadan elde edilen bulgular 
ise aşağıda ele alınmıştır.  

Araştırma verilerine ilk olarak güvenilirlik ve 
faktör analizi uygulanmıştır. Örgütsel güven 
ölçeğine yapılan açıklayıcı faktör analizi sonu-
cunda ölçeğin aslına uygun olarak yöneticiye 
güven ve örgüte güven şeklinde 2 faktörün, 
sinizm ölçeğinde de ölçeğin aslına uygun ola-

rak duyuşsal sinizm, bilişsel sinizm ve davra-
nışsal sinizm şeklinde 3 faktörün oluştuğu 
tespit edilmiştir.  

Örgütsel güven boyutlarına ilişkin istatistikler 
incelendiğinde, idari personelin en fazla yöne-
ticiye güven boyutunun üzerinde durdukları 
görülmektedir. Güvenin genel ortalamasına 
bakıldığında, ankete katılan idari personelin 
güven düzeyinin ortalama düzeyde olduğu 
söylenebilir. 

Sinizm boyutlarına ilişkin istatistikler incelen-
diğinde, araştırmaya katılan idari personelin 
en fazla bilişsel sinizm boyutu üzerinde durdu-
ğu görülmektedir. Bilişsel sinizmi ise sırasıyla 
davranışsal ve duyuşsal sinizm izlemektedir. 
Sinizmin genel ortalamasına bakıldığında, idari 
personelin örgütlerine karşı düşük düzeyde de 
olsa sinizm tutumu içerisinde oldukları söyle-
nebilir. 

 Çalışmamızın temel hipotezlerini test etmek 
amacıyla sinizm ve örgütsel güven arasındaki 
ilişkiyi incelemek için korelasyon ve regresyon 
analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda sinizm ile örgüte güven ve yönetici-
ye güven arasında negatif yönlü ilişki olduğu 
gözlenmiştir. 

Yöneticiye duyulan güven ile sinizmin iki boyu-
tu arasında negatif yönlü bir ilişki görülmüştür. 
Başka bir ifadeyle yöneticiye duyulan güven 
düzeyi arttıkça, duyuşsal ve davranışsal sinizm 
azalmaktadır.  Adaleti sağlayan, yardımsever 
ve özü sözü bir olan yönetici sayesinde çalışan 
kendini güvende hissedecektir. Bu doğrultuda 
idari personel, örgütünden nefret etme, bıkma, 
utanma gibi olumsuz duygular hissetmek yeri-
ne örgütüne karşı ilgi duyacak, örgütünü beğe-
necek ve örgütünden keyif alacaktır. 

 Böylelikle, örgüte karşı olumsuz tavır takın-
maktan uzaklaşacaktır. Yöneticiye duyduğu 
güven düzeyi yüksek olduğu halde sinik tutu-
ma sahip olan çalışanların da çalışma arkadaş-
larına veya örgütün geneline yönelik duyduk-
ları güven düzeyi az olduğundan dolayı olum-
suz duygular hissettikleri söylenebilir.  

Örgüte duyulan güven ile sinizmin bir boyutu 
arasında negatif yönlü bir ilişki görülmüştür. 
Başka bir ifadeyle örgüte duyulan güven düze-
yi arttıkça bilişsel sinizm azalmaktadır. Karşı-
lıklı olarak birbirlerine yakınlık duyan idari 
personel, birbirlerine karşı da öfke duyma, 
nefret etme, küçümseme, güvensizlik gibi 
olumsuz duygular hissetmeyeceklerdir. Örgüt 
tarafından desteklendiğini hisseden idari per-
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sonel, örgüt ile işbirliği yaparak ulaşılmak iste-
nen hedef için elinden geleni yapacaktır.  Böy-
lece, örgütüne güven duyan idari personelin, 
kendini örgüte karşı olumsuz konumlandırma 
çabasına girmekten sakındıracağı söylenebilir.  

Analizin son aşamasında idari personelin yöne-
ticiye ve örgüte duyulan güven düzeylerinde 
artış oldukça, genel sinizm düzeylerinde azal-
ma olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmanın sonuçları, sinizm tutumuna sahip 
olan bireyin, yöneticisine veya örgütüne duy-
duğu güvenin zedelenmesine neden olduğu 
konusunda bilgi vermektedir. Bu bilgi sınırlı da 
olsa yapılan araştırmalarla benzer sonuçlar 
olduğunu göstermektedir. Sinizm tutumunun 
temelinde, güvensizlik duygusunun yattığı 
söylenebilir.  Örgüt ortamındaki ve atmosfe-
rindeki yanlışlıklar veya eksiklikler, çalışanla-
rın örgüte yönelik olumsuz düşüncelere sahip 
olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sinizm 
ile mücadelede ilk olarak, çalışanların kendileri 
ile ilgili kararlar alınması durumunda bu karar-
lara kendilerinin de katılımı sağlanmalıdır.  

Sinizm tutumunun önlenmesi amacıyla hiye-
rarşik örgüt yapısından uzak durulmalıdır. 
Burada önemli olan nokta, yönetici tarafından 
adaletin sağlanarak haksızlığın önlenmesidir. 
Yöneticiler, çalışanların iş yükünü ve stresini 
azaltmalı, çalışanlarına yeni fırsatlar sunabil-
meli ve örgüte olan bağlılıklarının devamlılığı-
nı sağlayarak, örgütün güvenilirliğini artırma-
lıdır. 

Değişimle sürekli içi içe olan örgütler, rekabet 
edebilmek amacıyla değişime ayak uydurmalı-
dırlar. Çalışanlar için değişim ise, belirsizlik 
olarak algılanmaktadır.  İşte bu noktada örgüt-
sel değişim sinizmi ortaya çıkmaktadır. Örgü-
tün bu değişim sürecini rahatlıkla yönetebil-
mesi amacıyla, iletişim kanalları açık tutulmalı; 
yönetim, çalışanlara cesaret ve destek vermeli 
ve çalışanları değişim sürecine dâhil etmelidir. 
Böylelikle, çalışanın yönetimine ve örgütüne 

güven duyması sağlanabilir. Güven duyan bire-
yin de, örgüte yönelik olumsuz tutumlar sergi-
lemeyeceği söylenebilir.  

Kısacası örgütte sinizmi yok etmek için en 
önemli görevler yöneticiye düşmektedir.  Çalı-
şanlar ve üst yönetim arasında işbirliği, destek 
ve güven sağlanmalıdır. Yöneticiler, örgüt için 
en önemli kaynağın insan olduğunu çalışanla-
rına hissettirebildiği takdirde, sinizm davranı-
şında azalma görülebilir. Son olarak, yönetici-
ler ve çalışanlar sinizm hakkında bilgilendiril-
melidir.  

Her çalışma gibi bu çalışmanın da bazı sınırlı-
lıkları mevcuttur. Bu araştırma sonucu elde 
edilen bilgiler Atatürk Üniversitesi’ ne bağlı 19 
fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekoku-
lu’nda görev yapan idari personelden seçilen 
örneğin görüşleri ile sınırlıdır. Bu araştırmanın 
amacı, idari personelin örgütsel ortamda algı-
ladıkları güven düzeyi ile sinizm tutumları 
arasındaki ilişkiyi belirlemek olduğu için idari 
personelin sinizm tutumlarını etkileyebilecek 
örgütsel güven değişkeni dışındaki diğer de-
ğişkenler araştırmanın kapsamı dışında tutul-
muştur. Ayrıca toplanan verilerin geçerliliği ve 
güvenilirliği, veri toplamada kullanılan tekni-
ğin geçerliliği ile sınırlıdır. 

Çalışma yalnızca, Erzurum il merkezinde yer 
alan Atatürk Üniversitesi’nde çalışan idari 
personel üzerinde yürütülmüştür. Dolayısı ile 
gelecek araştırmalarda diğer illerde araştırma 
kapsamına dâhil edilebilir. Ayrıca, örneklem 
büyüklüğünü artırarak, farklı bölge ve şehir-
lerdeki idari personel üzerinde araştırma yapı-
labilir. Gelecek araştırmalarda, araştırma gö-
revlileri ve tüm öğretim elemanları evrene 
dâhil edilerek daha kapsamlı bir çalışma elde 
edilebilir. Üniversite dışındaki başka kurum-
larda da araştırma yapılabilir. Ayrıca,  farklı 
meslek gruplarının dikkate alınması, örgütsel 
güven düzeyi ile sinizm tutumu arasındaki 
ilişkide farklı boyutların ortaya çıkarılması 
açısından önemlidir. 
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ÖZ 
Bu çalışmada yeni kuşak haklardan “kentsel haklar” ve bu hakların hayata geçirilmesinde kolluğun işlevleri ince-

lenmiştir.  Sanayi devrimi, kentleşme ve kentlileşme süreçlerini hızlandırmıştır. Kentsel alanlarda nüfusun hızla 

artması birçok sorunu doğururken; siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel birçok yeni tür hakkın doğmasına da zemin 

hazırlamıştır. “Kentsel haklar” da bu çerçevede kendini göstermiştir. Günümüzde kentleşmenin hızla devam edi-

yor olması ve gelecekte daha da artacağı öngörüsü her geçen gün kentsel yaşamı ve kentsel hakları daha önemli 

hale getirmektedir. Bu çalışma, kentsel toplumun güven içinde sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri amacıyla geliştiri-

len “kentsel haklar” ın gerçekleştirilmesinin, büyük oranda Kolluğun desteğini gerektirdiği savındadır. Araştırma, 

inceleme, bilgi toplama ve yorumlama yöntemlerinden oluşan bu çalışma, Niğde kenti evreninde ele alınmıştır. 

Elde dilen bilgiler, analitik yaklaşımla sentezlenmiş ve sonuçta Kolluk güçlerinin kentsel hakların yürütülmesinde 

kaçınılmaz bir işleve sahip olduğu yargısına ulaşılmıştır. 
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problems, it has had a leading effect in the formation of new righst like political, economic, social and cultural. 

"Urban Rights" has concurrently broken through in this context. Today, the ongoing rapid urbanization and 

presumable increase in the future has made the urban life and urban rights more and more important. This study 

involving survey, research and interpretation methods confines the total field under survey to Nigde province. The 

data has been synthesized using analytical approach and it has been found that  law enforcement agencies 
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GİRİŞ

Sosyal varlık olarak insanlar toplu halde yaşar-
lar. Bu durum, toplumsal hayatın düzenlenmesi 
gereğini doğurmaktadır. (Modern) toplum (kent 
toplumu), farklı toplumsal kesimlerden (yaş, 
cinsiyet, eğitim ve gelir durumu, dini inanç, 
siyasi düşünce ve etnik kökene dayanan) oluş-
tuğu için sosyal hayatın düzenlenmesi, hem 
bireylerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, 
hem de kamu düzeninin sağlanması anlamına 
gelmektedir. Bir kamu otoritesi olarak devlet, iç 
ve dış güvenliği sağlayarak kamu düzeni tesis 
eder. İhtiyaçlar hiyerarşisinde, bireylerin temel 
ihtiyaçlarından olan fizyolojik ihtiyaçlardan 
hemen sonra güvenlik ihtiyacı gelmektedir. Bu 
durum, insan haklarının hayat bulabilmesi için 
güvenlik ihtiyacının karşılanmasının önemini 
göstermektedir. 

Sanayileşme, hızlı nüfus artışı, kırsal kesimler-
deki insanlar için kentlerin ümit kapısı haline 
gelmesi vb. unsurlara dayalı olarak şekillenen 
kentleşme süreci, farklı nedenlerle kentleri, 
sosyo-ekonomik yetersizliklerin ve sosyal kont-
rolün azaldığı mekânlara dönüştürmekte; buna 
bağlı olarak, kentlerin, yaşam kalitesi düşmek-
tedir. Bu durum, kentlerde topluma ve kente 
karşı işlenen suçların artmasına neden olmakta-
dır. Bir başka ifadeyle kentsel alanlarda yaşayan 
bireylerin veya toplulukların hakları olarak 
kabul edilen kentsel hakların hayata geçirilme-
sini güçleştirmektedir. Bu nedenle, kentsel hak-
ların kullanılması açısından kolluk güçlerinin 
işlevleri konusu önem kazanmaktadır. 

Günümüzde dünya nüfusunun büyük bir kısmı-
nın kentlerde yaşadığı ve bu oranın gelecekte 
daha da artacağı düşünüldüğünde, kentli / 
kentsel hakların öneminin her geçen gün daha 
da artacağı kabul edilebilir. 

Dayanışma haklarının içerisinde yer alan kent-
sel haklar, kentsel mekânlardaki yerel hizmetle-
rin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasını, yerel 
topluluklara yönelik sosyal, ekonomik ve kültü-
rel olanaklar yaratılmasını, kenttaşlık bilincinin 
ve aidiyet duygusunun geliştirilmesini aynı 
zamanda bireylerin kişiliklerini çok yönlü ola-
rak geliştirebilmeleri için fırsatlar sağlanmasını, 
halkın yerel yönetimlere ve bu yönetimlerin 
karar alma süreçlerine etkin katılımlarının sağ-
lanması gibi konuları içeren haklardır. 

Kentsel hakların hayata geçirilmesi konusunda, 
hem devlet ile birey hem toplum ile birey ara-
sındaki dikey ilişki hem de birey ile birey ara-
sındaki yatay ilişkiler bakımından kolluk güçle-
rine önemli görevler düşmektedir. Özellikle 
devlet ile birey arasındaki dikey ilişki çerçeve-
sinde kentsel hakların uygulanması ve korun-

ması açısından idarenin kolluk faaliyetleri, -
kentsel haklara doğrudan  

müdahale niteliğindeki faaliyetler olarak düşü-
nülse bile- önem kazanmaktadır. Diğer taraftan, 
kentsel hakların bireylerce kullanılırken diğer 
bireyler tarafından ihlal edilmesi halinde bu 
hakların korunması hususunda da kolluk güçle-
rinin adli ve idari kolluk yetkilerini kullanması 
kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Bu çalışma, kentsel hakların gerçekleştirilme-
sinde kolluk güçlerinin zorunlu işleve sahip 
olduğu, ancak kolluk güçlerinin oluşturacağı 
güvenlik ortamı ve kamu düzeni içerisinde 
kentsel haklardan gereği gibi yararlanılabilece-
ği, bu nedenle kentsel hakların gerçekleştiril-
mesinde devletin kolluk işlevinin gerekli ve 
kaçınılmaz olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

Bu çalışmada, araştırma (envanter taraması), 
inceleme, bilgi toplama ve yorumlama yöntem-
leri ile ulaşılan bilgiler bir bütün haline getiril-
miştir. Bilgiler analitik olarak ele alınarak, elde 
edilen bilgilerden hareketle eksikliklerin belir-
lenmesine yönelik, sentez yaklaşımı araştırma 
yöntemi olarak kullanılmıştır. 

Kentsel hakların kapsam ve içeriğinin tespit 
edilmesi konusunda burada, “1992 Avrupa 
Kentsel Şartı I” referans alınmıştır. Bu bağlamda 
kentlilerin sahip olması gereken kentli hakları, 
1992 Avrupa Kentsel Şartında yer alan “ideal 
kentli hakları” kriter alınarak Niğde ili ölçeğin-
de ele alınıp incelenmiştir. Bu çerçevede, Şart’ 
taki haklar başlık haline getirilmiş ve bu hakla-
rın Niğde kenti bağlamında durumu değerlen-
dirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirmeler, 
Ocak 2010- Aralık 2011 dönemini kapsamakta-
dır. Kentsel haklar kentlilerle ilgili olmakla bir-
likte, kentin yakın çevresindeki gelişmeler de 
kentlileri yakından ilgilendirebilir. Bu nedenle, 
çalışmada kullanılan belge ve olaylardan il dü-
zeyindekiler de inceleme kapsamına dâhil edil-
miştir. 

1. KENTLERE ÖZGÜ DÜZENLEMELER YAPMA 
GEREĞİ: KENTLEŞME VE YENİ TOPLUMSAL 
YAPI 

İnsan hakları düşüncesinin gelişmesinde ve 
çeşitlenmesinde kentleşmenin ve kentsel me-
kânın etkisi büyüktür. Kentsel mekân ve olanak-
lar insan haklarının gelişme sürecine olduğu 
gibi, yeni insan hakları düşüncelerinin doğup 
gelişmesine de kaynaklık etmiştir. Kentlilerin, 
kentin sunmuş olduğu, hem bireysel hem de 
toplumsal aynı zamanda ekonomik, siyasal, 
kültürel ve teknik hizmetlerden yararlanabil-
meleri kentsel hakların temelini oluşturur. Bu 
anlamda kent hakkı/kentsel haklar kentlilerin, 
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kentleşmenin ve kentsel yaşamın imkânların-
dan yararlanmaları 

nın yanı sıra kentsel mekânların oluşturulma 
süreçlerine aktif olarak katılabilmeleri, bir baş-
ka deyişle, karar alma süreçlerinde söz sahibi 
olabilmeleri şeklinde de tanımlanabilir 
(Akkoyunlu Ertan, 2008:125). 

Kentleşme, kentlerin ortaya çıkma süreci olup, 
itici, iletici ve çekici güçlerin etkisi altında olu-
şan ve değişen bir nüfus hareketi olarak tanım-
lanmaktadır (Keleş, 2010:63). Kentleşme, esas 
itibariyle sanayi devriminin beraberinde getir-
diği bir olgu olup, bu kavramın, sanayi devrimi-
nin toplumsal ve ekonomik yapıları ile birlikte 
nüfus yapısında ve mekânda yaratmış olduğu 
değişimin ve dönüşümün temel bir yönünü 
yansıttığı söylenebilir (Özel, 2005:120). 

Kentleşme süreçleri, bir taraftan, mekânı dö-
nüştürerek, yeni bir toplumsal alan/yaşam alanı 
(kent) oluştururken, diğer taraftan, bu mekân-
daki bireyleri ve toplulukları da yeni ilişkiler ağı 
içinde değişime uğratmaktadır. Bu nedenle, bu 
sürecin sonucunda sosyal, ekonomik, siyasal, 
yönetsel yeni bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

Şu halde, kentleşme süreci, kendine özgü bir 
kent toplumu oluşturmaktadır ki, “kentli hakları 
/ kentsel haklar” kavram ve olgusunun bu ne-
denle ortaya çıktığı söylenebilir. Kentlilerin 
sahip olduğu haklar, 1990'lı yılların başlarında, 
Avrupa Konseyi'nin yetkili organlarının benim-
sediği bir kararla, pozitif hukuk açısından 
önemli bir güvenceye kavuşturulmuştur. Avru-
pa Kentli Hakları Şartı olarak bilinen bu belge-
de, sayıları 20’ye ulaşan kentli haklarından söz 
edilmektedir. 

Kentsel Haklar Şartının, kentlilerin bazı temel 
haklara sahip bulunduklarını ve bu hakların 
kapsamına, saldırıdan ve kirlenmeden korun-
manın yanı sıra yaşanması zor ve rahatsız edici 
kentsel ortamlardan kurtulma, yerel topluluk 
üzerinde demokratik denetim hakkı kullanılma-
sı ile birlikte sağlıklı bir konutta ve çevrede 
yaşama haklarını da kapsadığı belirtilmektedir 
(Keleş, 1994:278). 

Kentli hakları; hem kentlinin bir birey olarak 
sahip olduğu insan haklarının, hem de içinde 
yaşadığı kentin ve kentsel toplumun bir üyesi 
olarak o kentin kentsel ve çevresel değerleri 
üzerindeki haklarının bütünü olarak tanımlan-
maktadır (Pektaş ve Akın, 2010:23). 

Kentsel haklar, kentte yaşayan veya bir amaç 
uğruna kente bulunan insanların yerel hizmet-
lerin kalitesinin, etkinliğinin artırılmasını, yerel 
topluluklarda ekonomik, sosyal ve kültürel 
olanaklar yaratılmasını, aynı zamanda yerel 
yönetimlere ya da yerel yönetimlerin karar 

alma süreçlerine yurttaşların etkin katılımını 
içermektedir. Bir başka ifadeyle hem bireysel 
hem de içerisinde yaşadıkları kentin ortak pay-
daşı olmaları hasebiyle temel hak ve özgürlük-
leri korumak ve geliştirmek amacıyla merkezi 
ve yerel yönetimlerin yanı sıra kentlilere birey-
sel ve/veya toplumsal haklar ve sorumluluklar 
yükleyen yeni nesil insan haklardır. Bu haklar 
kullanıcılarına bir yandan kente ilişkin düşün-
celerini ve kentsel faaliyetlerini tanımlamak için 
kullanıcı haklarını doğururken, diğer yandan 
yaşanabilir konutların, yeşil alanların vb. hiz-
metlerin sağlanmasını ve kullanılmasını da 
içermektedir (Güler, 2011:54). 

2. ÜLKEMİZDE KENTSEL HAKLARA İLİŞKİN 
OLARAK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER 

1972 Stockholm Konferansı’ndan itibaren ulu-
sal hukuk sistemlerinde bir kentsel hak olarak 
çevre hakkının anayasal ve yasal düzeylerde 
tanınma süreci hızlanmış, hatta 1970’li yıllar-
dan itibaren kabul edilen ya da değiştirilen 
anayasaların hemen hemen hepsinde çevre 
hakkı ile ilgili doğrudan veya dolaylı düzenle-
meler yapılmıştır (Özdek, 1993:81). 

1982 Anayasası’nda kenti ve kentlileri koruma-
ya yönelik doğrudan hükümler bulunmamakla 
birlikte, kente ve / veya kentlilere dolaylı ko-
ruma sağlayan düzenlemeler bulunmaktadır. 
1982 Anayasası’nın Üçüncü bölümünde, “Sosyal 
Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler” başlığı altında 
çevre hakkı açıkça tanınmış, herkesin sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip oldu-
ğu belirtilmiştir. 

1982 Anayasası’nda “yerleşme hürriyetinin”, 
özel bir sınırlama sebebi çerçevesinde düzenli 
kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla sınırlan-
dırılması öngörülmüştür. Bu bağlamda, Anaya-
sa, düzenli kentleşmenin sağlanması amacıyla 
bireylerin yerleşme hürriyetinin kanun ile sınır-
lanabilmesine imkân sağlayarak; düzenli kent-
leşme ve kentlileşmenin gerçekleştirilmesini, 
bireyin yerleşme hürriyetini kullanmasından 
daha önemli ve öncelikli görmüştür ki, bunun, 
kentsel hakların yaşama geçirilmesinde daha 
uygun bir zemin hazırlayacağı söylenebilir. 

Anayasamızda, “konut hakkı” bağlamında, “Dev-
let, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını 
gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiya-
cını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu 
konut teşebbüslerini destekler” ifadesi yer al-
maktadır. Diğer taraftan “Tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması” başlıklı 63. maddesiyle 
ise; “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla 
destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır” denil-
mektedir. 
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Şu halde, kentsel haklarla dolaylı olarak ilişki-
lendirilen Anayasanın bahse konu maddeleri, 
kente ve kentlilere dolaylı olarak koruma sağla-
dığı gibi ayrıca kentin (çevresel, mimari, kültü-
rel, ekonomik ve sosyal) gelişmesine ve düzen-
lenmesine de katkı sağlayacak nitelikte olduğu 
söylenebilir. 

Diğer taraftan, Türk Ceza Kanunun (TCK) İkinci 
Kitabının Üçüncü Kısmında özel olarak belirtil-
mese de, “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altındaki 
düzenlemeler, kente ve kentlilere karşı işlenmiş 
suçlar olarak da nitelendirilebilir. Bu düzenle-
meler ile çevre suçlarında ilk kez hürriyeti bağ-
layıcı cezalara yer verilmiştir. TCK’ ın bir çok 
bölüm ve kısmının geniş anlamda kente ve 
kentlilere karşı işlenen bazı suçları kapsamakta 
olduğu söylenebilir (Yalçınöz Şahin, 2006:37). 

TCK’da yer alan ve kentli haklarının korunma-
sına imkân verecek düzenlemelerden bir kısmı-
na burada örnek verilebilir: 

1) "Çevreye Karşı Suçlar" başlığı altında öngö-
rülen yeni suçlar bağlamında, çevrenin atık ve 
artıklarla kasten (m. 181) veya taksir1e (m. 
182) kirletilmesi, gürültü kirliliğine neden olma 
(m. 183) ve imar kirliliğine neden olma suçları-
na (m. 184) yer verilmiştir. Ve söz konusu ey-
lemlere hürriyeti bağlayıcı cezai müeyyidelerin 
uygulanacağı belirtilmek suretiyle kentlilerin 
sağlıklı temiz bir çevrede yaşama hakları yasal 
güvenceye alınmış olmaktadır. 
2) “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulma-
sı” başlıklı 170. Madde,  
3) “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” başlık-
lı 179. Madde,  
4) “Topluma Karşı Suçlar” genel başlığı altında 
düzenlenen” Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” 
bölümünde yer alan, suçlar da topluma, kente, 
kentlilere ve çevreye karşı işlenmektedir 
(Yalçınöz Şahin, 2006:45). 
5)  “Zehirli madde katma” başlıklı 185. madde 
ile bireylerin ve toplumun içilebilir temiz suya 
erişim hakkı yasal korumaya alınmıştır. 

TCK’ da, kente karşı dolaylı olarak koruma sağ-
layan maddelerden biri de, kente karşı suç iş-
lenmesine kayıtsız kalıp görevinin gereklerine 
aykırı hareket eden, görevinin gereklerini yap-
makta ihmal veya gecikme gösteren kamu gö-
revlileri hakkında düzenlenen 257. maddedir.  

TCK’ da yer alan ve yukarıda bir kısmı belirtilen 
hükümler içerisinde doğrudan kenti korumaya 
yönelik, kente karşı işlenen suç olarak tanım-
lanmış fiiller ve yaptırımlar yer almasa da, do-
laylı olarak kente ve kentlilere koruma sağlaya-
cak maddelerin bulunması ve bunların uygu-
lanması, kente karşı işlenen suç kavramının 
gelişmesine katkı sağlayacak, uzun vadede çev-
reye ve kente koruma sağlayacak bakış açısının 

gelişmesinde önemli bir işlev görecektir 
(Yalçınöz Şahin, 2006:48). 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun da, kentin 
korunmasını sağlayacak hükümler içerdiği ve 
çevreye ve kente karşı gerçekleştirilen bazı 
eylem ve davranışlar için idari yaptırımlar ve 
para cezaları öngörülmüştür (md. 36, 41/1, 
41/3, 41/4, 41/5, 41/6).  

Kabahatler Kanununda, kentli hakları kapsa-
mında yer alan genel ahlak, genel sağlık, çevre 
ve ekonomik düzeni koruma amaçlı düzenleme-
ler bulunmaktadır. Özellikle çevreyi kirletme, 
görüntü ve gürültü kirliliği, kaldırım işgali, sar-
hoşluk gibi bir kısım kabahat nev’inden suçlara 
idari para cezası uygulanmak suretiyle kentsel 
haklara yasal koruma sağlandığı söylenebilir. 

Genel ve özel kolluk birimleri, kentsel alanlarda, 
Kabahatler Kanunun uygulanması ile ilgili ola-
rak, halka rahatsızlık veren (sarhoşlara, dilenci-
lere, seyyar satıcılara, gürültü ve görüntü kirli-
liğine sebebiyet verenlere), halkın huzur ve 
sükûnunu bozan, korku ve tedirginlik veren 
aynı zamanda can ve mal emniyetini tehlikeye 
düşüren kişi veya olaylara bir başka ifadeyle, 
kentlilere karşı işlenen ya da işlenmesi muhte-
mel suçların önlenmesi göreviyle yükümlüdür.  

2872 sayılı Çevre Kanunu, kentin korunması 
bağlamında önemli hükümler içeren bir başka 
kanundur. “Kente karşı işlenen suç” kavramı bu 
yasada yer almamakla beraber, yasada yer alan 
ve kentte işlenen çevre suçlarının aynı zamanda 
kente karşı işlenmiş olmaları nedeniyle Çevre 
Kanunu kentsel hakların hayat bulabilmesi, 
korunması ve geliştirilebilmesi anlamında ayrı 
bir öneme sahiptir. 

Amacı, “…kırsal ve kentsel alanda arazinin ve 
doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılma-
sı…” olarak belirtilen bu kanunun, kentsel hak-
lar bağlamında önemli bir hukuki dayanak oluş-
turacağı söylenebilir. 

Çevre kavramı, kapsamı gereği, yapay ve doğal 
çevreden oluşmaktadır. Yapay çevrenin içeri-
sinde yerleşim alanları, dolayısıyla, kentler de 
yer almaktadır. Bu anlamda çevreye karşı işle-
nen suçları, kente karşı işlenen suçların bir 
parçası olarak görmek yanlış olmayacaktır. 
Benzer biçimde kente karşı işlenen suçların 
büyük bir çoğunluğu da, aynı zamanda, çevre 
değerlerine zarar veren eylemlerdir (Karasu, 
2008:52). 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, “Hemşehri 
Hukuku” başlığı altında düzenlenen 
13.maddesinde herkesin ikamet ettiği beldenin 
hemşehrisi olduğu belirtilmekte ve bu bağlam-
da hemşehrilerin, belediye organlarının karar-
larına ve hizmetlerine katılma, belediye faali-
yetleri hakkında bilgilenmenin yanı sıra, beledi-
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ye idaresinin yardımlarından yararlanma hak-
larının olduğu da ifade edilmiştir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belde sakinle-
rinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kentsel alanlarda; İmar, su, 
kanalizasyon, ulaşım, alt ve üst yapı çalışmala-
rının yanı sıra kentin tarihî ve kültürel dokusu-
nu koruma aynı zamanda geliştirme, ayrıca, 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik, katı atık topla-
ma, şehir içi trafiğin tanzimine yönelik faaliyet-
lerle birlikte kentsel alanlarda ağaçlandırma ve 
yeşil alanlar oluşturulması, hemşehriler arasın-
da sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi 
bağlamında kentsel alanlardaki kültür ve tabiat 
varlıkları ile kent tarihi bakımından önem taşı-
yan mekânların korunması ve geliştirilmesi 
noktasında belediyelerin görevli, yetkili ve so-
rumlu olduklarının belirtilmiş olması, kentlile-
rin en temel insan haklarının hayat bulabilmesi, 
korunması ve gelişmesi anlamında çok önemli-
dir. 

Kentli hakları açısından ülkemizdeki bir başka 
önemli düzenleme de 3194 sayılı İmar Kanunu-
dur. Bu Kanunun, 1. maddesinde "yerleşme yer-
leri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, 
sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü 
sağlamak" olduğu ifade edilmiştir. Genel an-
lamda bu madde ile ülkedeki (yasal istisnalar 
hariç) tüm yerleşmeler ve bu yerleşmelerdeki 
yapıların yasaya uygun olarak yapılması hükme 
bağlanmakta olup bu madde hükmüne aykırı 
eylemleri kente karşı bir suç olarak ele almak 
mümkündür (Karasu, 2008:55). 

İmar Kanunu, kentsel alanlardaki düzenli yapı-
laşmanın sağlanmasını, tarihi ve kültürel doku 
ile birlikte doğal güzelliklerin de korunmasını 
sağlayacak en önemli yasal düzenlemelerden 
birisidir.  

Kent planlarının, nesnellik, akılcılık, açıklık vb. 
ilkelerine uygun olarak yapılmaması veya plan-
ların denetlenmemesi ya da planlara uyulma-
ması aynı zamanda sık sık imar planlarının 
değiştirilmesi ve çıkarılan imar aflarının yanı 
sıra açıktan ya da el altından gecekondulaşmaya 
izin verilmesi gibi suçlar kente karşı işlenen en 
büyük suçlardır. Bu çerçevede, İmar Kanunu-
nun büyük önem arz ettiği söylenebilir. 

İmar Kanunu’na göre yetkili makamlarca veri-
len yapı ruhsatlarına ve eklentilerine riayet 
edilmeden yapılan ya da yapı ruhsatı alınmaksı-
zın yapılan yapılar, kentlilerin sağlıklı, dengeli, 
aynı zamanda tarihi ve kültürel dokusunun 
yanında doğal güzellikleri korunmuş bir çevre-
de yaşama hakkının ihlali niteliğindedir. Ayrıca, 
bu tür yapılar çarpık ve düzensiz kentleşmenin 
yanı sıra kentlilerin ulaşım haklarından, dola-
şım haklarına kadar pek çok hak ve özgürlükle-
rini engellemekle birlikte görüntü kirliliğine de 
neden olmaktadır. 

3. BİR SOSYAL DEVLET ÖDEVİ OLARAK 
KENTSEL HAKLARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ 

Küreselleşme süreci ile birlikte yerel birimlerin 
ve kentlerin önem kazanması, kentsel hakları 
daha önemli kılmıştır. Kentsel haklar, küresel-
leşme sürecinin demokratikleşme ve yerelleşme 
eğilimleri, katılım ve yerel demokrasi çerçeve-
sinde ele alındığında yerel niteliğe sahiptir. 
Küreselleşme süreci bir taraftan yerel düzeye 
(yerel topluluğa) yüklediği evrensellik ile kent-
lere ve kentsel hizmetlere yeni işlevler yükler-
ken diğer taraftan yaratılan eşitsizliklere karşı 
kentsel sınıfların bilinçlenmesine ve karşı duru-
şuna da katkı yapmaktadır (Güler, 2011:61). 

Yerel yönetimlerin dünyadaki gelişmelere para-
lel olarak " desantralizasyon (yerinden yöne-
tim)", "subsidiarity (yerindenlik)" ilkelerine 
uygun bir şekilde dünyanın birçok bölgesinde 
olduğu gibi Türkiye'de de görev ve sorumluluk-
ları artmıştır. Geçmişte yerel yönetimler yalnız-
ca teknik anlamda yerel nitelikli belli başlı hiz-
metleri sağlarken, artık yerel yönetimler özel 
olarak ise belediyeler, sosyal belediyecilikten, 
sosyal konuta, sosyal yardımdan sosyal hizmete 
kadar "sosyal belediyeciliğine özgü hizmetler" 
de sunmaya başlamıştır (Kesgin, 2012). 

Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulaması 
sosyal devlet pratiğinden çok kentlerde zor 
şartlar altında yaşam mücadelesi veren kent 
yoksullarının günlük, en temel ve zaruri ihtiyaç-
larının karşılanması mecburiyetinden ortaya 
çıkmıştır. Bu anlamda sosyal belediyecilik, teo-
rik düzlemden değil, fiili durumdan ve zorunlu 
uygulamalardan kaynaklanmıştır (Kesgin, 
2012). Bu uygulamaların temelinde ise beledi-
yelerin, halka en yakın ya da halkın en kolay 
ulaşabildiği kurumlar olmalarından kaynak-
lanmaktadır. Kentli yoksullar temel ihtiyaçları 
için önce kendilerine en yakın kamu kurum olan 
belediyelere ulaşmaktadırlar. 

4. KENTSEL HAKLARA İLİŞKİN GÜVENCE 
MEKANİZMALARI 

Derdiman (2010:51) kentleşme olgusunun bir 
yandan toplumun ekonomik, siyasal, kültürel 
yapılarında ve insan davranışlarında değişiklik-
lere yol açtığını, diğer yandan devletin görevle-
rinin de yoğunlaşmasına neden olduğunu be-
lirtmektedir. Kentsel hakların korunup, gelişe-
bilmesi ve bu hak grubuna hukuksal güvence 
sağlanabilmesi için demokratik bir hukuk dev-
letine ve onun yaptırımlarına ihtiyaç bulunmak-
tadır (Aydın, 2008:74). Yine kentsel haklar bu 
çerçevede, kentsel hakların öznesi konumunda-
ki kentlilere, aşağıda belirtilen özellikleri çerçe-
vesinde, kentlilik bilincinin ve kentli kültürünün 
oluşturulması da gerekmektedir: 
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 Ortak dayanışmayı ve mücadeleyi gerekti-
rirler, 

 Hakkın kullanıcıları hem bireyler, hem de 
topluluklardır, 

 Hem bugünkü, hem de gelecek nesilleri 
ilgilendirirler, 

 Etki alanları çok geniştir ve tüm varlıkları 
etkiler. 

Kentsel hakların ve çevre hakkının zarar gör-
mesi kente karşı işlenen suç kavramını gündeme 
getirmiştir. Suçun yasal ögesi tanımlanırken, 
kişinin özel yararından çok, toplum yararına; 
genel olarak kente, çevreye ve kentlilere karşı 
işlenen suçlara, kente ve çevreye karşı suç adı 
verilmelidir (Keleş, 1994:277). İnsanı ve doğayı 
korumanın, insana ve kent değerlerine sahip 
çıkmanın birbirini dışlayan değil, bütünleyen 
amaçlar olduğunu, tüm bu çabaların özünde ise, 
insanın bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarının yanı 
sıra bireysel ve sosyal gelişimini de gerçekleşti-
rebileceği sağlıklı temiz bir çevrede onurlu bir 
hayat sürme idealinin yattığı dikkate alınmalı-
dır. 

Kente karşı her gün artan bir oranda ve çok 
çeşitli suçlar işlenmektedir. Bu suçlar kentin 
tarihine, kimliğine, kültürüne ve kentsel değer-
lerine zarar vermenin yanı sıra kentin sağlık 
dokusunu, ekolojik dengesini bozan, doğal ve 
mimari güzelliklerine zarar veren, yeşil alanla-
rını yok eden suçlardır.  

Kentsel hakların korunmasında iki etkin yön-
temden söz edilebilir: Yargı yoluyla ve idari 
yolla koruma. 

4.1. Yargı Yolu İle Koruma 
Kentsel hakların ihlali kamu idaresinden kay-
naklanırsa hakkın korunmasında yargı yolu 
etkin bir yol olarak kendini gösterecektir. Çün-
kü Hukuk devleti olma ilkesinin en önemli ge-
reği, idarenin yapmış olduğu her türlü işlem ve 
eylemin hukuka uygunluk yönünden yargı de-
netimine tabi olmasıdır (Yıldırım, 2005:257). 

Yargı denetimi, idari denetime göre çok daha 
sıkı koşul ve usullere bağlanmış, olup kendili-
ğinden gerçekleşmemektedir (Yıldırım, 
2005:257). Kentsel hakların korunmasında 
idareden kaynaklanan bir ihmal ya da kusur 
varsa, ilgililerin idare aleyhine yargı makamla-
rına başvurmalarıyla ancak yargı harekete ge-
çebilir. 

Kente karşı suç kavramı, kentin tarihi ve kültü-
rel değerlerine, doğal güzelliklerine, kentsel 
yaşam çevresinin bozulmasına yönelik her türlü 
bireysel veya toplumsal davranışları ifade ettiği 
söylenebilir. Önder (2008:207-208) ise, hukuk 
mevzuatında yer almayan ancak ahlaki ve etik 
değerlere aykırılık hallerini de kente karşı suç 

kavramı içine almanın mümkün olabileceğini 
belirtmektedir. 

Kentsel haklar yerel yönetimlerle ilgili bir ko-
nudur. Yerel yönetimler yapacakları çeşitli iş-
lem ve eylemlerle mülkiyet hakkı, konut hakkı, 
dinlenme hakkı, temiz ve sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkı, temiz, içilebilir suya erişim hakkı 
gibi kimi hakları ihlal etmeleri söz konusu olabi-
lir. Kentliler söz konusu eylem, işlem veya ta-
sarrufun durdurulması, iptali ya da oluşan veya 
oluşabilecek hak kaybının hukuki yollarla tan-
zim ve tazmin edilebilmesi amacıyla ilgili idare 
aleyhine yargı makamlarına başvurmaları ge-
rekmektedir. 

Anayasada, yasalarda, yönetmeliklerde ve ül-
kemizin taraf olduğu pek çok uluslararası söz-
leşmede, kente ve kentliye karşı dolaylı hukuki 
koruma sağlayan hükümler bulunmaktadır. Bu 
hükümler, anayasanın çok sayıda maddesinde 
de düzenlemiştir. Diğer taraftan, çok sayıda 
yasa ve yönetmelik maddesinde de, kente ve 
kentliye karışı koruma sağlayan maddeler dağı-
nık şekilde yer almaktadır. 

Yürürlükteki kanunlarımız incelendiğinde, doğ-
rudan kentsel suçları düzenleyen hükümler 
bulunmadığından, yargı organlarının da doğru-
dan kenti ve kentlileri koruma amacıyla vermiş 
olduğu kararlara rastlanmamaktadır. Bu nokta-
daki hukuki boşluk ise, çevre ile ilgili sorunların 
ya da çevreye karşı işlenen suçların aynı za-
manda kenti de ilgilendirmesi bir başka deyişle, 
kenti ve kentlileri de etkilediği ya da etkileyece-
ği noktasından hareketle, çevrenin korunması 
ile aynı zamanda kentin ve kentlilerin de ko-
runması sağlanmaktadır. Çevreye karşı işlenen 
suçlarla ilgili hükümler, kentsel suçlara da uy-
gulanmaktadır. Yargı organlarının dolaylı da 
olsa kente karşı işlenen suçlara, çevre ile ilgili 
hükümleri uygulamaları kentsel haklara koru-
ma sağlamaktadır. 

4.2. İdari Yoldan Koruma 
Kentsel haklar konusunda öncelikli muhatap-
lardan olan yerel yönetimlerin kentsel haklar 
açısından idari yolla da denetimi yapılabilir. 
Yerel yönetimlerin idari denetimi; İç denetim 
kapsamında, kendi örgütleri, birimleri, işlemleri 
ve hesapları üzerinde kendileri tarafından yapı-
lan denetim ile devletin yaptığı dış denetim 
olarak iki başlık altında ele alınabilir.  

İdari denetim, yönetimin etkinliğini aynı za-
manda daha iyi ve doğru biçimde işlemesini 
sağlamaya yönelik bir çeşit oto kontrol sistemi, 
başka bir deyişle, idarenin kendi kendisini de-
netlemesidir (Karanfiloğlu, 2012). İdari dene-
tim, idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin 
idari kuruluşlar tarafından denetlenmesidir. Bu 
denetim, aynı kamu tüzel kişiliği içinde yer alan 
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iki merciden birinin, diğerinin işlem ya da ey-
lemini denetlemesi biçiminde olabileceği gibi, 
bir kamu tüzel kişisi ya da organının yapmış 
olduğu bir işlem ya da eylemin bir başka kamu 
tüzel kişisi ya da organı tarafından denetlenme-
si biçiminde de olabilir. İdari denetimin birinci 
denetim şekli, iç denetim olarak da adlandırılan 
hiyerarşik denetimidir. İdari denetimin ikinci 
şekli ise, dış denetim olarak da adlandırılan 
vesayet denetimidir (Yıldırım, 2005:257).  

Kentsel hakların korunması, geliştirilmesi ve 
sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesinde idare-
nin iç denetiminden çok dış denetiminin daha 
işlevsel olacağı söylenebilir. Dış dene-
tim/vesayet denetimi, yerinden yönetim kuru-
luşlarının kendileri dışındaki başka bir yönetsel 
kuruluş tarafından yasaların öngördüğü sınırlar 
içerisinde eylem, işlem ve tasarrufları üzerinde 
merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilir 
(Gözübüyük ve Akıllıoğlu, 1993:290).  

Vesayet denetimi anayasada belirtilen neden-
lerle yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, 
özellikle “toplum yararının korunması” ve “ye-
rel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması” anla-
mında kentsel hakların gerçekleştirilmesi, ko-
runması ve geliştirilmesi açısından önem arz 
ettiği söylenebilir. Ayrıca, Avrupa Yerel Yöne-
timler Özerklik Şartı’nda vesayet denetiminin 
ancak anayasa ve yasalarda belirtilen durum-
larda ve yöntemlerle uygulanabileceği, diğer 
taraftan vesayet denetiminin yasalara ve anaya-
sanın ilkelerine uygunluğun sağlanmasından 
başka bir amaç güdemeyeceğini içerdiği belir-
tilmektedir. Türkiye’deki uygulamanın da bu 
yönde olduğu söylenebilir. Ancak burada sorun-
lu olan konu, bu bilgilerden Şartın, bu deneti-
min hukuka uygunluk denetimi ile sınırlandırıl-
dığı, yerindelik denetimini uygun bulmadığı 
sonucuna varılmaktadır (Keleş, 2009:57). Oysa 
Şart’ ta, denetimin anayasaya uygun yapılması 
istendiğinden hareketle, bizim anayasamızın, 
getirdiği ve yukarıda belirtilen hükümleriyle 
zaten yerindelik denetimine kapı araladığı söy-
lenebilir. 

Demokratik/ “açık toplum” da kentsel hakların 
yürütülmesi açısından bir dış denetim biçimi 
olan “siyasal denetim” de önemlidir. Siyasal 
makamların, yine siyasal üst makamlarca de-
netlenmesi olarak ifade edilebilecek olan siyasal 
denetim, toplumsal baskı ve tepkinin harekete 
geçireceği bir denetim mekanizması olarak 
görülebilir. Bir biçimde ilgili Bakan veya Başba-
kanın yerel idareyi/kent idaresini denetlemesi-
dir (Yıldırım, 2005:258). 

Siyasal denetime benzer sonuçlar doğurucu bir 
başka denetim biçimi de “Kamuoyu Denetimi” 
dir. Ancak kamuoyu denetiminin gerçekleşip, 

etkili olabilmesi için, kamuoyunun serbestçe 
oluşabilme koşullarının bulunması gerekir.  

Kentsel haklar açısından önemli bir dış denetim 
mekanizmasının da Ombudsman denetimi ol-
duğu söylenebilir. Çünkü 6328 sayılı Kanunda 
Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişi ile 
ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem 
ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan 
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka 
ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incele-
mek, araştırmak ve idareye önerilerde bulun-
makla" (6328 S.K. m.5) görevli kılınmıştır. 

5. KENTSEL HAKLARIN HAYATA GEÇİRİL-

MESİ BAKIMINDAN KOLLUĞUN GÖREVLERİ 

Kolluk, kamunun güvenliğini ve düzenini sağla-
yan, koruyan ya da bozulduğunda eski durumu-
na getiren idari faaliyetler veya bu tür faaliyet-
leri gerçekleştiren görevliler anlamında kulla-
nılmaktadır (Gözübüyük ve Tan, 2006:711). 

Kamu düzeninin sağlanması ve devam ettiril-
mesinin yanında, toplumun huzur ve güvenliği-
nin sağlanması, aynı zamanda vatandaşın can ve 
mal güvenliğinin sağlanmasından birinci dere-
cede sorumlu olan kolluk kuvvetleri yetki, so-
rumluluk ve bağlı oldukları makamlar itibariyle 
“genel kolluk”, “özel kolluk” ve  “yardımcı kolluk” 
sınıflarına ayrılmaktadır. Ayrıca görevleri yö-
nünden de 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanu-
nu’nun 8. ve 9. maddelerinde polis, adli, idari ve 
siyasi olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır 
(Günday, 2003:250). 

İdare kolluk faaliyetleri ile bireylerin ve toplu-
lukların toplum içindeki tutum ve davranışları-
nı, uğraş ve faaliyetlerini denetleme ve onların 
temel hak ve özgürlüklerini gerektiğinde sınır-
layabilme olanağı elde edilmektedir (Günday, 
2003:245). İdari kolluk kamu düzenini sağlar-
ken kamu yararı ile bireysel hak ve özgürlükler 
arasında bir denge sağlar. 

6. KENTSEL HAKLARIN GERÇEKLEŞMESİN-
DE VE KORUNMASINDA KOLLUK BİRİMLE-
RİNİN İŞLEVİ:  NİĞDE KENT ÖRNEĞİ 

Kentleşme teorisinde suçun kentlerle birlikte 
ele alınması, suçla mücadeleye yönelik olarak 
geliştirilecek güvenlik politikalarının belirlen-
mesi ve uygulanması açısından büyük önem 
taşımaktadır (Ataç ve Gürbüz, 2009:27). Bu 
çalışma kapsamında, kentsel hakların gerçek-
leştirilmesinde ve korunmasında öncelikli ola-
rak yetkili ve sorumlu olan genel kolluk birim-
lerinden polis ve jandarmanın, özel kolluk bi-
rimlerinden ise belediye zabıtasının yetki, so-
rumluluk ve faaliyetleri değerlendirmeye alın-
mıştır. 
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Kentsel alanlarda görev yapan genel kolluk 
birimlerinden polisin görev tanımlaması 2559 
sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun 1 
nci maddesinde “Polis, asayişi amme, şahıs, ta-
sarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. 
Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin 
istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yar-
dıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muave-
net eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine 
verdiği vazifeleri yapar.” şeklinde belirtilmekte-
dir. 

Polis teşkilatının bulunmadığı ya da il güvenlik 
komisyonu kararı ile polis sorumluluk bölgesi 
dışında kalan alanlarda ve kırsal yerleşim yerle-
rinde, emniyetin, asayişin ve kamu düzeninin 
sağlanmasından Jandarma Teşkilatı sorumlu-
dur. 

Beldenin sağlık, esenlik, huzur ve düzeninden 
sorumlu olan belediye zabıtasının görev yetki 
ve sorumlulukları ise, hem 5393 sayılı Belediye 
Kanununda hem de Belediye zabıtası yönetme-
liğinde belirtilmektedir. 5393 sayılı Belediye 
Kanunun ikinci bölümünün, belediye zabıtası-
nın görev ve yetkilerinin belirtildiği 51 nci 
maddesinde, “Belediye zabıtası, belde de esenlik, 
huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli 
olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alı-
nan ve belediye zabıtası tarafından yerine geti-
rilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uy-
mayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza 
ve diğer yaptırımları uygular” denilmektedir.  

Kentsel haklar, pek çok uluslararası ve bölgesel 
nitelikli sözleşme, bildiri ve beyannamede, hatta 
yerel nitelikli hukuki metinlerde dolaylı olarak 
yer almış olmasına rağmen 1992 Avrupa Kent-
sel Şartı’na kadar bu hak grubunun kapsam ve 
içeriği belirlenmemiştir. Onun için kentsel hak-
lar muğlâk ifadelerle geçiştirilen haklar demeti 
görünümünde kalmıştır.   

Kentsel hakların kapsam ve içeriği açısından 
“1992 Avrupa Kentsel Şartı I” referans alınıp 
aşağıdaki gibi başlıklandırılarak, ideal kentli 
hakları konusu Niğde İli ölçeğinde incelenmiş-
tir.  

6.1. Güvenli Bir Kentte Yaşama Hakkı 

Bir kentte insanlar, sosyal, ekonomik ve kültü-
rel yaşamlarını ancak güvenli bir ortamda endi-
şesiz bir biçimde sürdürürler. Bu güven algısıy-
la birlikte, kentlilik bilinci ve kente dair aidiyet 
duyguları da gelişir. Bir kentin yaşanabilir kabul 

edilebilmesi için, öncelikle o kentin sakinlerinin 
kendilerini huzurlu ve güvenli hissetmelerini 
mümkün kılacak kültürel, ekonomik, sosyal ve 
siyasal dinamikleri bünyesinde barındırması 
gerekir (Güçer, 2011:330). 

Kentleşme, beraberinde güvenli kentte yaşama 
ihtiyacını da getirmiş ve Avrupa Konseyi belge-
leri içinde yer alan “Kentli Hakları Şartı”, güven-
li kentte yaşamayı, kent sakinlerinin hakkı ola-
rak görmüştür (Derdiman, 2010:68). Şart’a 
göre, “Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent 
sakinleri, mümkün olduğunca suç, şiddet ve 
yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güven-
li bir kent, hakkına sahiptir” (İçişleri Bakanlığı, 
1992:1). 

Niğde ili polis ve jandarma sorumluluk bölgele-
rinde yukarıda belirtilen tarihler arasında kayıt-
lara geçen ve kentlilerin güvenli bir kentte ya-
şama hakkının ihlali niteliğinde olan ve tablo 
3.1.’de görülen 8 adet terör, 8.655 asayiş suçu 
(cana ve mala karşı) işlenmiştir. 

Bu basit verinin, kentlilerin güvenli bir kentte 
yaşama hakları için kolluk hizmetlerine gerek-
sinim gösterdiği söylenebilir.  

Hemşerilerin, güvenli bir kentte yaşama hakla-
rının ihlaline ve engellenmesine yönelik her 
türlü eylem, işlem veya davranışların, kolluk 
güçlerine değişik araçlarla iletilmesi halinde 
gerekli güvenlik tedbirleri kolluk güçleri tara-
fından alınmaktadır. 

Ayrıca kolluk güçleri, kendilerine yazılı, sözlü 
veya elektronik posta yoluyla bildirilen ya da 
kolluk güçlerinin resen yapılmış oldukları ça-
lışmalarla ortaya çıkartılan kente, kentsel de-
ğerlere, kentlilere veya çevreye karşı işlenmiş, 
işlenmekte olan ya da işlenmesi kuvvetle muh-
temel olan suç ve suçlularla mücadele yapmakta 
ve suçluların hem adli hem de idari yönden 
cezalandırılmalarını sağlamak amacıyla kolluk 
birimleri resen veya adli ya da idari makamların 
talimatları doğrultusunda kente ve kentsel de-
ğerlere karşı işlenen suçlarla mücadele etmek-
tedir. 

Diğer taraftan, Niğde İlinde görüntü kirliliğine 
neden olan ve güvenlik boyutuyla da tehlike arz 
eden, aynı zamanda başıboş, sokak çocukları-
nın, madde kullanan gençlerin barınağı halinde 
çok sayıda metruk binanın olması, belediyenin 
de bu konuda bir takım görevler yürütmesini 
gündeme getirmektedir. 
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Tablo 3.1: Niğde İlinde 2010 – 2011 Yılları Arasında İşlenen Suçların Sayısı ve Suçların Konularına Göre Dağılımı 

İşlenen Suçun 
Cinsi 

 

 

 

2010 ve 2011 Yıllarında 
Niğde İli Polis Sorumluluk 
Bölgesinde Meydana Gelen 
Olay Sayısı 

2010 ve 2011 Yıllarında 
Niğde İli Jandarma Sorum-
luluk Bölgesinde Meydana 
Olay Sayısı 

2010 ve 2011 Yıllarında 
Belediye Zabıtası Sorumluluk 
Bölgesinde Meydana Gelen 
Olay Sayısı 

İşlenen 
Suç 
Türleri 

2010 Yılında 
2011 
Yılında 

2010 Yılında 
2011 
Yılında 

2010 Yılında 2011 Yılında  

Terör 3 2 1 2 - - 8 

Asayiş 3401 3134 897 1223 - - 8.655 

Kaçakçılık 195 191 98 113 - - 597 

Trafik 11.669 11.398 336 420 - - 23.823 

Kabahatler 329 390 125 273 187 235 1.539 

Toplam 15.597 15.115 1457 2031 187 235 34.622 

Kaynak: 2010 ve 2011 yıllarında Niğde İli Polis – Jandarma Sorumluluk Bölgelerinde ve Belediye Zabıtası Mevzuatı Yönünden 
Meydana Gelen Suçlarla İlgili Verilerden; Polis ve Jandarma Teşkilatlarına Ait Bilgiler Niğde Valiliğince Yayınlanan 2010 ve 2011 
Yıllarına Ait Asayiş Bültenleri Baz Alınarak, Niğde Belediye Zabıtasına Ait Veriler ise Kurum Arşivi Taraması Yapmak Suretiyle 
Temin Edilen Bilgilerden Hareketle Hazırlanmıştır. 

2010 ve 2011 yıllarında Niğde ili polis sorumluluk bölgesinde cana ve mala karşı işlenen suçların tür-
leri ve sayıları aşağıdaki tablo 3.2. de belirtilmiştir. 

Tablo 3.2:  2010 – 2011 Yıllarında Niğde İli Polis Sorumluluk Bölgesinde Cana ve Mala Karşı İşlenen Suçlar 

Suçun Cinsi 
 

Asayiş Suçları 

Yıllara Göre İşlenen Asayiş Suçları Sayısı 
İşlenen 
Toplam 
Suç 
Türleri 

2010 Yılında 
Cana Karşı 
İşlenen 
Suçlar 

2010 Yılında 
Mala Karşı 
İşlenen 
Suçlar 

2011 Yılında 
Cana Karşı 
İşlenen 
Suçlar 

2011 Yılında 
Mala Karşı 
İşlenen 
Suçlar 

Evden Hırsızlık - 225 - 188 413 

İşyerinden Hırsızlık - 108 - 94 202 

Otodan Hırsızlık - 77 - 67 144 

Şahsa Ait Mala Zarar Verme - 215 - 240 455 

Dolandırıcılık - 99 - 140 239 

Hürriyeti Tahdit, Hakaret ve Tehdit 488 - 642 - 1130 

Kasten Yaralama 1030 - 902 - 1932 

Taksirle Yaralama 1159 - 861 - 2020 
Toplam 2677 724 2405 729 6.535 

Kaynak: 2010 ve 2011 Yıllarında Niğde İli Polis Sorumluluk Bölgesinde, cana ve mala karşı işlenen suçlarla ilgili veriler Niğde 

Valiliğince yayınlanmış olan 2010 ve 2011 Yılları Asayiş Bültenlerine ait verilerden hareketle hazırlanmıştır. 

2010 ve 2011 yıllarında Niğde ili jandarma sorumluluk bölgesinde cana ve mala karşı işlenen suçların 
türleri ve sayıları da aşağıdaki tablo 3.3. de belirtilmiştir. 

Tablo 3.3: 2010- 2011 Yıllarında Niğde İli Jandarma Sorumluluk Bölgesinde, Cana ve Mala Karşı İşlenen Suçlar 

Suçun Cinsi 
 
Asayiş Suçları 

Yıllara Göre İşlenen Asayiş Suçları Sayısı İşlenen 
Toplam 
Suç 
Türleri 

2010 Yılında 
Cana Karşı 
İşlenen Suçlar 

2010 Yılında 
Mala Karşı 
İşlenen Suçlar 

2011 Yılında Cana 
Karşı İşlenen 
Suçlar 

2011 Yılında 
Mala Karşı 
İşlenen Suçlar 

Evden Hırsızlık - 15 - 22 37 

İşyerinden Hırsızlık - 24 - 15 39 

Otodan Hırsızlık - 7 - 8 15 

Şahsa Ait Mala Zarar Verme - 34 - 64 98 
Dolandırıcılık - 8 - 7 15 
Hürriyeti Tahdit, Hakaret ve 
Tehdit 

119 - 181 - 300 

Kasten Yaralama 294 - 334 - 628 
Taksirle Yaralama 23 - 43 - 66 
Toplam 436 88 558 116 1.198 

Kaynak: 2010 ve 2011 Yıllarında Niğde İli Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Cana ve Mala Karşı İşlenen Suçlara ilişkin veriler, 
Niğde Jandarma Komutanlığına, müracaat edilerek 2010 ve 2011 yıllarına ait veriler Kurum Brifing dosyalarının incelenmesi 

suretiyle elde edilen bilgilerden hareketle hazırlanmıştır. 
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Kentlerde bir yandan toplumsal ilişkilerin ve 
ortak iradelerin zayıflaması, diğer yandan göç, 
ekonomik sorunlar, işsizlik, eğitimsizlik, çarpık 
kentleşme ve yapılaşma ve ayrıca kentlerde 
tanınmama ve saklanabilme ümidinin fazlalığı 
(Derdiman, 2010:68), suç işleme eğilimlerinin 
veya işlenmiş suçların sebepleri olarak sayılabi-
lir. Nitekim Niğde ili çerçevesindeki veriler, 
kentin, suç sayılarını ve türlerini kent dışı yerle-
re oranla artırdığı görülmektedir. 

6.2. Konut Hakkı  

Konut hakkı, insanların onurlu bir yaşam sür-
dürme idealinin gerçekleştirilmesi amacıyla orta-
ya çıkan ikinci kuşak haklar, bir başka ifadeyle, sos-
yal haklar grubunda yer almaktadır. Konut hak-
kı, dar anlamda barınma hakkı olarak değerlen-
dirilebilirse de, bu hak asgari şartlara sahip 
uygun ve yeterli niteliklere de sahip olmalıdır 
(Balkır, 2010:342). Konut hakkı, sadece yerleş-
me özgürlüğünün alt yapısını oluşturmakla 
sınırlı kalmaz, diğer hak ve özgürlüklerin ger-
çekleşme ortam ve koşullarını da oluşturur.  

Konut, kişilerin, özel hayatlarının yaşandığı 
mekânlar olup, aynı zamanda ticari ve mesleki 
hayatlarını sürdükleri yerler olarak tanımlan-
maktadır (Erdoğan, 2007:157). Konut dört du-
var ve çatıdan ibaret olmayıp (Kaboğlu, 
1996:150), içinde yaşayan bireylere uygun ve 
yeterli yaşam ve faaliyet alanları sağlamalıdır. 
Bu bağlamda konut içerisinde yaşanılan mekân 
olma niteliği itibariyle en temel insan hak ve 
özgürlüklerinin yaşandığı yerlerdir. 

Konut, insanların, en temel haklarının yanı sıra, 
sosyal, ekonomik ve kültürel haklarının hayat 
bulacağı, aynı zamanda insanların bireysel ihti-
yaçlarını karşılayabileceği, diğer taraftan birey-
sel ve toplumsal gelişimini gerçekleştirebileceği 
mekânlar olarak nitelendirilir. Bu nedenle ko-
nutların dokunulmazlığı vardır. Konut doku-
nulmazlığı hukukumuzda hem 1982 Anaya-
sa’sının 21. maddesinde hem de Türk Ceza Ka-
nunun 116. maddesinde güvenceye alınmış ve 
ihlali durumunda hapis cezası öngörülmüştür.   

Konut hakkı, insan haklarını konu edinen ulus-
lararası veya bölgesel nitelikli sözleşmeler, 
bildiriler ve şartlarla da güvence altına alın-
mıştır. Aynı zamanda bu belgelerde konut 
hakkının gerçekleştirilmesi yönünde devletle-
re somut görevlerin yüklendiği görülmektedir 2 

 

                                                           
2 Konut hakkı, uluslararası ve bölgesel nitelikli insan 

hakları belgelerinde, bildirilerinde ve şartlarında da; 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 25. maddesinde, 
Avrupa Sosyal Şartı’nın 16. Maddesinde ve Avrupa Birliği 
Temel Haklar Şartı’nın 34. Maddeleri ile güvence altına 
alınmıştır (Kuyurtar, 2013). 

Avrupa Kentsel Şartı’nda her insan ve ailenin 
güvenli, sağlam bir konut edinme hakkının 
güvence altına alınması gerektiği vurgulanır-
ken; konut hakkının kapsamının, “kişinin günde-
lik yaşamını sürdürebilmek amacıyla enerji ve 
kuvvet toplayabildiği ve fiziksel sağlığı için gü-
venli, emin bir ortam” ve “doğal tamamlayıcısı, 
bahçeler, yeşil alanlar ve bu amaçla ayrılmış 
benzeri paylarla (küçük bostanlarla) donatılma-
sı” şeklinde belirlendiği görülmektedir 
(Kuyurtar, 2013). 

Bununla birlikte Avrupa Kentsel Şartı’nda ko-
nut hakkının gerçekleştirilmesine yönelik ilke-
ler de belirlenmiştir. Şart’ a göre konut hakkının 
temel ilkeleri; konutla bireyin mahremiyetinin 
korunması; her insan ve ailenin güvenli, sağlam 
bir konut edinme hakkı; yerel yönetimlerin, 
konutla seçenek, çeşitlilik ve ulaşılabilirliği 
artırması,…. olarak belirtilmiştir (Kuyurtar, 
2013). 

Diğer taraftan, konut hakkı açısından önemli 
bir düzenleme de Anayasa’nın 57.maddesidir. 
bu maddede, “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve 
çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçeve-
sinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri 
alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.” 
denilmektedir. 

6.3. Kirletilmemiş Sağlıklı Bir Çevrede Ya-
şama Hakkı 

İnsanların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa-
ma hakları anayasal bir haktır (Baykal, 
2010:482). 1982 Anayasa’sının 56. Maddesinde, 
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahip olduğu”, ayrıca “Çevreyi geliştir-
mek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenme-
sini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevi….” 
olduğu belirtilmektedir. 

Kentlilerin bahse konu haklarının gerçekleşti-
rilmesi ve korunması anlamında genel kolluk ve 
belediye zabıtası ile birlikte diğer kolluk birim-
lerine de sorumluluklar yüklendiği görülmekte-
dir. Genel kolluk daha çok emniyet, asayiş, can 
ve mal emniyetlerinin sağlanmasından aynı 
zamanda kamu düzenin tesis edilmesinden 
sorumlu olduğu için kentlilerin sağlıklı ve den-
geli bir çevrede yaşama haklarından yararlana-
bilmesi anlamında genel kolluk birimleri ikinci 
planda kalmaktadır. Genel kolluk birimleri, 
kentlilerin kirletilmemiş sağlıklı bir çevrede 
yaşama haklarını gerçekleştirmeye yönelik, 
Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çevre 
Kanunu, İmar Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nunlarının ilgili maddelerinin yanı sıra adli, 
idari ve mülki amirlerin yazılı veya sözlü emir-
leri doğrultusunda da hareket etmektedirler.  
Niğde İlinde kentlilerin kirletilmemiş sağlıklı ve 
temiz bir çevrede yaşama haklarını engeller 
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nitelikte sorunlar yaşanmaktadır. Çevre ve Or-
man Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlü-
ğünün 2004 yılı verilerinde Niğde İlinin, Hava 
kirliliğinin İkinci Derecede yoğun olduğu iller3 
kategorisinde yer aldığı görülmektedir 
(faolex.fao.org E.T. 14.09.2014). Diğer taraftan 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde, 
Niğde İlinin, karbondioksit madde ortalaması-
nın en yüksek olduğu iller arasında yer aldığı ve 
2005 yılı TÜİK verilerine göre Niğde İlinin, 
kükürtdioksit değerlerinin en yüksek çıktığı 6 
ilden biri olduğu açıklanmıştır 
(www.haberler.com E.T. 17.09.2014). Bu sorun-
lardan öne çıkanı kış aylarında havaların soğu-
ması ile birlikte yaşanan hava kirliliğidir ki, 
Niğde İlinde yaşanmakta olan hava kirliliğinin 
başlıca nedenleri olarak, kaçak kömür, tezek 
(hayvan gübresi) veya sanayi atıklarının yakıl-
ması olduğu söylenebilir. 

Ayrıca, Niğde İli eski sanayi sitesinden geçen 
dereye işyerlerince gerek katı atıklar gerekse 
sanayi atıkları herhangi bir arıtma veya ayrış-
tırma işlemine tabi tutulmaksızın dereye bo-
şaltmaktadırlar. Bu durum ise özellikle yaz 
mevsiminde kötü kokuya, görüntü kirliliğine ve 
dere yatağındaki ekolojik hayata zarar verdiği 
söylenebilir.  

Diğer taraftan gıda imalatı, satışı, pazarlaması 
yapılan işyerlerinin, ve bu işyerlerine ait ima-
lathanelerin ve çalışanların temizlik, hijyen ve 
gıda güvenliği yönlerinden yeterince denetlen-
mesi de kentli hakları kapsamında düşünülme-
lidir. Bu bağlamda gıda imalatı, satışı, pazarla-
ması yapılan işyerlerinin, veya bu işyerlerine ait 
imalathanelerin ve çalışanların temizlik, hijyen 
ve gıda güvenliği anlamında denetlenmeleri ile 
ilgili olarak Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Gıda 
Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Personellerin-
den oluşturulan Denetleme ekiplerince yapılmış 
olan denetlemeler ve uygulanan idari para ceza-
ları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

Tablo 3.4:  Niğde İli Gıda İmalatı, Satışı ve Pazarla-
ması Yapılan İşyerleri Denetim Tablosu. 

Denetim 
Yılı 

Denetlenen 
İş Yeri Sayısı 

İdari Para 
Cezası 

Uygulanan 
İşyeri Sayısı 

Uygulanan 
İdari Para 

Cezası 
Miktarı 

2011 Yılı 2508 Adet 12 Adet 62.021 TL 
2012 Yılı 2684 Adet 40 Adet 142.046TL 

2013 Yılı 2787 Adet 24 Adet 130.555TL 

Toplam 7979 Adet 76 Adet 334.622TL 

Kaynak: Niğde İlinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Bele-
diye Zabıtası ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü yetki-
lilerince Gıda İmalatı, Satışı ve Pazarlaması Yapılan İşyerle-
rinde müştereken yapılan denetimlerle ilgili olarak kullanı-
lan veriler ilgili kurumların yetkililerince yapılan yüzyüze 

görüşmeler üzerinden elde edilmiştir.  

                                                           
3 Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür-
lüğünün, 27 Nisan 2004 tarih ve 
B.18.O.ÇYG.0.02.00.02/3888sayılı genelgeleri. 

 Gıda İmalatı, Satışı ve Pazarlaması Yapılan İş-
yerlerinde yapılan denetimlerin yetersizliği, 
eğer olumsuz sonuçlara katkı yapıyorsa, kentli-
lerin kirletilmemiş sağlıklı, temiz bir çevrede 
yaşama hakkının ihlali anlamına gelir.  

Niğde İlinde hava kirliliğinin en önemli sebeple-
rinden birisi de araçların atmosfere bırakmış 
olduğu egzoz gazlarıdır. Kentlilerin hava, gürül-
tü, su ve toprak kirliliğinin yaşanmadığı aynı 
zamanda doğal ve yapay çevreleri korunmuş bir 
çevrede yaşama haklarını gerçekleştirmek, 
korumak ve geliştirmek amacıyla Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkililerinin 
talebi üzerine trafik polisi ile birlikte araçların 
egzoz muayenesinin yapılıp yapılmadığı kontrol 
edilmekte ve egzoz muayenesinin yaptırılmadı-
ğı tespit edilen araçlara idari para cezaları tat-
bik edilmektedir.  

Kentlerde gürültü kirliliğine sebep olan özellik-
le büyük alış veriş merkezlerinin mağaza dışına 
kurdukları ses yükseltici cihazlarla gün boyu 
yapmış oldukları ürün tanıtım veya reklam 
faaliyetlerinin yanı sıra, kafelerden, müzik ve 
eğlence yerlerinden, parklardan, umuma açık 
yerlerden yapılan yüksek sesli müzik faaliyetle-
ri de kentlilerin her türlü kirlilikten uzak temiz 
ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ihlali 
niteliğindedir.  Niğde İlinde bu bağlamda önemli 
bir sorun yaşandığı söylenemez. Ancak ses yük-
seltici cihazlarla mahallelerde, sokaklarda, ürün 
tanıtımı ve satış yapan sokak satıcılarının, hur-
dacıların, pazarlamacıların yapmış oldukları 
gürültü kirliliği, mahalle aralarında yapılan 
düğünlerde, gün boyu ve gecenin ilerleyen saat-
lerine kadar yüksek sesle müzik yayınlanması, 
havai fişekler atılması yaygın bir şekilde söz 
konusu olmaktadır ki, bunun, kentlilerin, her 
türlü kirlilikten arındırılmış sağlıklı, temiz bir 
çevrede yaşama hakkı ile birlikte beden ve ruh 
sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve 
koşulların sağlanması hakkının ihlali niteliğinde 
olduğu söylenebilir.  

6.4. Kentlilerin Dolaşım Hakkı 

Çarpık ve düzensiz kentleşme, yayalar ve sürü-
cülerle birlikte aynı kentsel mekânı paylaşan 
diğer insanları da olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Avrupa Kentsel Şartında kentlilerin dolaşım 
hakkı, toplu taşıma araçları, özel araçlar, yaya-
lar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları ara-
sında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım 
özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin 
sağlanması olarak tanımlanmaktadır.  

Kentlerde yolların ve kaldırımların işyerleri, 
seyyar satıcılar ve araçlar tarafından işgal edil-
mesi, bitmeyen alt ve üst yapı çalışmaları yaya 
yollarının ve bisiklet yollarının bulunmaması 
kentlilerin dolaşım haklarının ihlaline yol açabi-

http://www.haberler.com/
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lecek önemli sorunlardır. Niğde’nin de bu tür 
sorunlarla mağdur olduğu görülmektedir. Bu-
nunla birlikte, Niğde İlinde yol, kaldırım, alt ve 
üst yapı çalışmaları ile çevre düzenlemesi faali-
yetleri esnasında kentlilerin can ve mal emni-
yetlerinin sağlanması, bir başka ifade ile kentli-
lerin dolaşım haklarının gerçekleştirilmesine 
yönelik olarak genel kolluk birimleri ile beledi-
ye zabıtası arasında ortak çalışmalar yürütül-
mektedir. Bu çerçevede dolaşım haklarının 
ihlali niteliğindeki davranışlara belediye zabıta-
sınca, 2010 ve 2011 yıllarında Kabahatler Ka-
nunu’nun 38. maddesi gereğince, esnaf ve araç-
lara toplam, 176 adet cezai işlem yapıldığı ve 
idari para cezası tatbik edildiği saptanmıştır.  

Kentlilerin dolaşım haklarını engellemeye yöne-
lik eylemlerden biri de dilencilik faaliyetleridir. 
Bilindiği üzere dilencilik yapan şahıslar bahse 
konu eylemlerini, genellikle halkın yoğun olarak 
bulunduğu caddeler, sokaklar, parklar, ibadet-
hanelerin etrafı, alışveriş merkezlerinin giriş ve 
çıkış kapıları önünde vb. yerlerde yapmaktadır-
lar. Bu tür yerler ise halkın yoğun olarak bulun-
duğu yerlerdir. Dilenciler faaliyetlerini kaldı-
rımları işgal etmek suretiyle gerçekleştirdikleri 
için kentlilerin dolaşım haklarını ihlal etmekle 
birlikte görüntü ve gürültü kirliliğine de sebep 
olmaktadırlar. Bu bağlamda Niğde’de, 2010 ve 
2011 yıllarında belediye zabıtası tarafından 
Kabahatler Kanunun 33. maddesi hükmü gere-
ğince, 11 adet cezai işlem ve idari para cezası 
uygulaması yapılmıştır. 

6.5. Katılım Hakkı 

Katılma, basit bir meraktan yoğun bir eyleme 
kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını 
kapsamaktadır (Pektaş ve Akın, 2010:26). Katıl-
ma hakkı ise, bir kişinin kendisini veya kişinin 
yaşadığı topluluğun yaşantısını etkileyen karar-
ların kişi tarafından süreç içinde paylaşılması 
olarak tanımlanmaktadır (Şahin ve Polat, 
2012:276). Katılma hakkı, daha geniş olarak, 
hem kişi ve toplulukların yaşantısını etkileyen 
ya da etkileyebilecek konularla ilgili olarak 
alınacak kararlara katılmalarını hem de bireyle-
rin seçimlerde oy kullanması, kamu kurumla-
rında yönetime katılması, iş ve sosyal hayatta 
karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağ-
lanması olarak tanımlanabilir.  

Katılma hakkının başlıca kullanılma şekilleri, 
tepki gösterme, birlikte hazırlık çalışması, da-

nışma, kararlara katılma ve çevrenin yönetimi-
ne katılma (Balkır, 2010:351)biçiminde sırala-
nabilir. 

Katılım hakkı aynı zamanda demokrasinin geli-
şip kökleşmesi anlamında çok önemlidir. Diğer 
taraftan katılım hakkı ile halkın, yerel üretime 
ve hizmetlere katılması sağlanmakta, aynı za-
manda yönetimin denetlenmesi de gerçekleşti-
rilmiş olmaktadır. 

Ülkemizde ister genel seçimlere isterse mahalli 
idare seçimlerine halkın katılımının sağlanma-
sına yönelik olarak genel kolluk güçleri, kişile-
rin ve siyasi partilerin siyasal nitelikli eylemle-
rini ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için 
seçimler öncesi, seçimler esnasında ve sonra-
sında gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, bu 
kentsel hakkın kullanılmasına uygun zemin 
hazırlamaktadır. 

6.6. Spor Ve Dinlence Hakkı 

Kentliler, hem bireysel (fiziksel ve ruhsal) geli-
şimlerini, hem de sosyal gelişimlerini gerçekleş-
tirmek veya boş zamanlarını değerlendirmek 
amacıyla farklı sportif etkinliklere katılmakta-
dırlar.  

Avrupa Kentsel Şartı’nda Spor ve Dinlence hak-
kı, kentlilerin yaş, yetenek ve gelir durumu ne 
olursa olsun her birey için spor ve boş vakitle-
rini değerlendirebileceği olanakların sağlanma-
sı olarak tanımlanmaktadır (İçişleri Bakanlığı, 
1992:2). 

Kolluk birimlerinin kentlilerin her türlü sosyal 
ve sportif faaliyetlerinde görev alması sağlana-
mayabilir. Bununla birlikte, bu faaliyetlerin 
önem derecesine, katılımcı düzeyine ve güven-
lik riski algısına göre kolluk birimleri müsaba-
kalar öncesi, müsabaka esnasında ve sonrasın-
da hem izleyiciler ve sporcular hem de müsaba-
ka yöneticileri için gerekli güvenlik tedbirlerini 
alma yoluna gidildiği söylenebilir.  

Ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme 
Yasası hükümleri doğrultusunda verilen “spor 
müsabaka ve antrenmanlarını izleme yasağı” 
yla bireylerin cezalandırılması söz konusu ol-
duğu gibi; alkollü şahısların, kesici, delici bere-
leyici, yanıcı, yakıcı ve ateşli silahlara sahip 
olanların müsabaka alanlarına girişlerine de 
müsaade edilmemektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Temel hak ve özgürlük mücadelesinin özünde 
“insanca ve onurlu bir yaşam sürme ideali“ var-
dır. Diğer bir ifadeyle, insan hakları, insanın 
kişiliğine ve onuruna saygının doğal sonucudur.  

Gerçekleşme sıralarına göre, üçüncü kuşak 
haklar birinci ve ikincilerden çok sonra kendini 
göstermiştir. Özellikle 1960’ lı yıllardan itiba-
ren, bir yandan dünyada yaşanan çevre kirliliği, 
küresel ısınma,  açlık, yoksulluk vb. sorunlarla 
insanlığın baş edilebilmesi için tüm bireylerin, 
grupların, devletlerin dayanışma içerisinde 
mücadele etmesinin kaçınılmaz hale gelmesi, 
diğer yandan sömürgecilikten kurtulup özgür-
lüğünü yeni kazanan ülkelerin siyasal, ekono-
mik, kültürel hak talepleri, ayrıca artan silah-
lanma yarışı ile birlikte oluşan nükleer tehdit ve 
tehlikeler dayanışma haklarını ve dolayısıyla 
kentsel hakları ortaya çıkartan faktörler arasın-
da sayılabilir. 

Dayanışma hakları son 40-50’li yıldır dünya 
kamuoyunun gündeminde olup, gelişmekte olan 
aynı zamanda da gerek siyaset çevrelerinde 
gerekse akademisyenler ve insan hakları savu-
nucuları nezdinde tartışılmakta olan haklar 
grubunu oluşturmaktadır. Kendisi gelişmekte 
ve tartışılmakta olan dayanışma haklarının 
içerisinde yer alan “kentsel haklar” ile ilgili tar-
tışmalar da doğal olarak devam etmektedir. 
Kentsel haklara ilişkin tartışmalar, kentsel hak-
ların özgün bir hak mı, yoksa çevre hakkının 
kapsamında yer alan bir hak mı olduğu nokta-
sından başlayıp, kentsel hakların tanımı, bağla-
yıcılığı, tabi olduğu hukuksal rejimin ne olabile-
ceği bağlamlarında sürüp gitmektedir. Ayrıca 
uluslararası, bölgesel veya yerel düzeyde bir 
kentli hakları hukukunun oluşturulmamış ol-
ması, uluslararası veya bölgesel nitelikli söz-
leşme, bildiri ve beyannamelerin hiç birinde 
kentsel haklarla ilgili doğrudan düzenlemelerin 
yapılmamış olması bu hak grubunun sorun 
alanlarından bir başka boyuta işaret etmekte-
dir. 

Kentsel haklarla ilgili kuralların hem dış hukuk 
düzenlemeleri ile hem de iç hukuk düzenleme-
leriyle getirilmiş olması, kentsel hakların ger-
çekleştirilmesini zorlaştıran bir husus olarak 
görülebilir.  Ayrıca kentsel haklardan sorumlu 
birimlerin fazlaca olduğu ve bu durumun da 
kentsel hakların gerçekleştirilmesini güçleştir-
mekte olduğu söylenebilir. Kentsel haklarla 
ilgili mevzuattaki hükümlerin dağınık ve icracı 
birimlerin çok sayıda olmasının getirdiği dene-
tim veya uygulama eksikliğinin, bir taraftan 
kentsel suçların işlenme eğilimini artırırken, 

diğer taraftan işlenmekte olan veya işlenmiş 
suçlarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. 

Bu çalışmada, kentsel hakların kapsam ve içeri-
ği açısından “1992 Avrupa Kentsel Şartı I” refe-
rans alınarak, ideal kentli hakları konusu Niğde 
İli ölçeğinde altı başlık altında incelenmiştir. 
Yapılan inceleme sonucunda Niğde’de kent 
halkının kentli hakları açısından önemli sorun-
larla karşı karşıya olduğu görülmüştür. 

Ayrıca kentli haklarının birçoğunun hayata 
geçirilebilmesi için kolluk güçlerinin desteğine 
gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır. Nite-
kim bu haklar çerçevesinde Niğde’de kolluk 
güçlerince birçok idari işlem ve para cezası 
uygulaması yapılmış olduğu görülmektedir. 

Kentleşme süreçlerinin dünya genelinde ve 
özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
hızla arttığı ve gelecekte de artarak devam ede-
ceğinin öngörülüyor olması, önümüzdeki dö-
nemlerde kentsel hakları çok daha önemli hale 
getirecektir. Bu bağlamda kentsel hakların ger-
çekleşebilmesi, korunabilmesi ve kurumsalla-
şabilmesi için şu önerilerde bulunulabilir: 

 Yürürlükteki pek çok kanunda dağınık bir 
şekilde yer alan kentli hakları öncelikle birleşti-
rilmeli ve bir kentli hakları mevzuatı oluşturul-
malıdır,  
 Kentsel haklara karşı işlenen suçlar alanla-
rında uzmanlaşmış yargı kolu oluşturulmalıdır, 

 Merkezi idarenin il kurumları, yerel yönetim 
birimleriyle adli ve idari kurumlar arasındaki 
işbirliği artırılmalıdır, 

 Genel kolluk birimleri ile belediye zabıtası 
arasındaki ilişkilerin yanı sıra kentsel hakların 
gerçekleştirilmesinden sorumlu kurumlar ara-
sındaki işbirliği geliştirilmelidir,  

 Kentsel haklara karşı işlenen suçlarla müca-
dele konusunda eylem planları oluşturulmalı-
dır,  

 Genel kolluk ve belediye zabıtası personeli-
ne kentsel haklar ve kentsel haklara karşı işle-
nen suçlarla ilgili mesleki eğitimler düzenlen-
melidir,  

 Yerel yönetim birimlerinin, kentlileri ilgi-
lendiren proje ve faaliyetlerine kentlilerin katı-
lımları sağlanmalı aynı zamanda bilgi ve belge-
lere erişebilmeleri de kolaylaştırılmalıdır, 

 Kentlilerin, kentin, sosyal, kültürel, sportif, 
ekonomik, tarihi ve doğal güzelliklerini koruma, 
kent kurallarına ve kentli haklarına saygı gös-
terme konularında bilinç düzeyi artırılmalıdır, 
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 Kent haklarının ihlaline karşı belediye zabı-
tası, araç – gereç, nitelikli personel yönünden 
daha işlevsel hale getirilmeli ve daha etkin şe-
kilde müdahalesi sağlanmalıdır.  

 Kentsel hakların hayat bulması, sadece poli-
siye tedbirle mümkün olmaz. Bu nedenle kent 
güvenliğinin, polisiye önlemlerin yanında, sos-
yal, fiziksel ve ekonomik önlemleri de kapsayan 
bir güvenlik anlayışı ile sağlanma yoluna gidil-
melidir.  

 Kentsel haklardan sorumlu kurum, kuruluş 
ve tüzel kişilikler arasında koordinasyon sağ-
lanmalı ve iş birliği geliştirilmelidir.  

 Kentsel alanların, hem bugünkü kuşakların, 
hem de gelecek nesillerin bireysel veya toplum-
sal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yaşanacak 
kentsel mekânlar üretilebilmesi veya bu mekân-
ların korunup geliştirilebilmesi noktasında en 
büyük görev kentlilere düşmektedir. 

  Bir başka deyişle kentliler, kentin geleceği 
ile kendi gelecekleri arasında ilişki kurmalıdır-
lar. Birlikte yaşama, paylaşma, kullanma sorum-
luluğu bir başka ifade ile bireylerin kentlilik 
bilincine sahip olmaları ve kentlerine sahip 
çıkma (aidiyet) duygusu kazanmaları sağlanma-
lıdır. 
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ÖZ 

Doğru karar vermenin işletmeler için oldukça önemli olduğu belirsizlik ortamlarında deterministik yöntemler, 
karar vericilere her zaman doğru modelleme imkânı vermemektedir. İnsan yargılarının dilsel değişkenler ve üye-
lik fonksiyonları yardımıyla sayısallaştırılması esasına dayanan Bulanık Mantık, karar verme sürecinde kullanılan 
önemli bir yöntemdir. Tedarik zinciri gibi karmaşık bir yapıda karar almanın zorluğu ve tedarik zinciri performan-
sının belirlenmesinin güç olması, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu doğrultuda, imalat sektöründe 
faaliyet gösteren bir firma için, bulanık mantık teorisine dayalı bir tedarik zinciri performans modeli oluşturularak, 
bu model yardımıyla firmanın tedarik zinciri performansının tahminlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın modeli, 
Tedarik Zinciri İşletim Referans (SCOR) Modeli baz alınarak, SCOR modeli Seviye 1, Seviye 2 performans metrikle-
ri ile bulanık mantık yaklaşımının entegre edilmesiyle oluşturulmuştur. Bulgular, Bulanık Mantık ve SCOR modeli 
metriklerine dayalı bir tahmin modelinin, karar vericilere tedarik zinciri performansını yönetme sürecinde yar-
dımcı olabilecek bir yöntem olduğunu göstermiştir. 
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EVALUATING SUPPLY CHAIN PERFORMANCE WITH FUZZY MODELLING AND AN 
IMPLEMENTATION IN MANUFACTURING SECTOR 

ABSTRACT 

Deterministic methods don’t always give correct modeling opportunity to decision makers in uncertainty envi-
ronments, in which making correct decisions for organizations are very important. Fuzzy logic, based on digitizing 
human decisions with the help of linguistic variable and membership functions, is an important method used in 
decision making process. Difficulty in making decision in a complex structure like supply chain and determining 
supply chain performance are the starting point of this study. For this aim, a supply chain model based on Fuzzy 
Logic approach will be created for a manufacturing firm and it will be attempted to estimate the firm’s perfor-
mance of supply chain through this model. The model of the study is formed according to the SCOR model; Level 1 
and 2 performance metrics are integrated with fuzzy logic approach. Findings showed that an estimation model 
based on Fuzzy Logic and SCOR model metrics will help decision makers in process of managing supply chain 
performance.  
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GİRİŞ 
 
Günümüz artan rekabet koşulları dikkate alın-
dığında, işletmelerin varlıklarını sürdürebilme-
leri için geleceğe yönelik doğru tahminlerde 
bulunmaları ve stratejilerini bu tahminlere 
göre yönlendirmeleri bir zorunluluk haline 
gelmiştir. İşletmelerin vereceği kararların ve 
yapacağı planların temelini tahminleme süreci 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla işletmeler bu 
süreçleri en iyi şekilde yönetmeli ve en doğru 
tahminlerde bulunmalıdırlar. Bu doğrultuda 
işletmeler geleceğe yönelik tahminlerde bulu-
nabilmek için çeşitli analiz yöntemlerini yoğun 
olarak kullanmaya başlamışlardır. 

İnsan yargılarının çoğunlukla söz konusu oldu-
ğu belirsiz bir sistem yapısıyla karşı karşıya 
kalındığında, klasik yöntemlere göre daha ra-
hat modelleme imkanı veren bulanık mantık 
yaklaşımı bu çalışmada kullanılacak temel 
yöntem olacaktır.  

Firmalar,  tedarik zinciri sistemlerini ve bu-
nunla ilgili model türlerini bilimsel olarak ince-
lemek, tasarlamak, uygulamak ve sürekli ola-
rak geliştirmek durumundadırlar. Bugüne 
kadar geliştirilen modellerin tedarik zincirini 
bir bütün olarak ele almakta yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Tedarik Zinciri Konseyi, Teda-
rik Zinciri Yönetimi için endüstriler arasında 
standart sağlayacak olan Tedarik Zinciri İşle-
tim Referans (SCOR) Modelini geliştirmiştir. 
Tedarik zinciri süreçlerinin tanımlanması, 
ölçülmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi teme-
line dayanan SCOR modeli, tedarik zincirini bir 
bütün olarak dikkate alarak, yöneticilere teda-
rik zinciri yönetimindeki karmaşıklıkları 
azaltma ve stratejik düzeydeki kararları alma-
larına olanak sağlamaktadır. 

Çalışmada işletmelerin sahip oldukları karma-
şık tedarik zinciri süreçlerinin performansları-
nın belirlenmesinde, SCOR modeli ve bulanık 
mantık  teorisi temeliyle oluşturulan entegre 
bir model oluşturulmuştur. Oluşturulan model 
yardımıyla uygulama yapılan firmanın gerçek 
verilerine dayanan performans ölçümlerine 
yer verilmiştir. 

1. BULANIK MANTIK 

Bulanık Mantık kavramı ilk defa 1965 yılında 
L.A. Zadeh tarafından yayımlanan ‘Fuzzy 
Sets’(Bulanık Kümeler) isimli makale ile ortaya 
çıkmıştır (ZADEH,1965:338). Klasik mantığın 
oluşturulan bazı önermelerin doğruluk değer-
lerinin belirlenmesindeki yetersizliği ile, ‘’çok, 
oldukça, hemen hemen’’ gibi belirsizlik içeren 
kavramların insan düşünce biçimine yaklaşa-
bilmek için kullanılması gerekliliği, bulanık 

mantığın gelişmesine yol açmıştır (ÖZ-
KAN,2003:123-126). Birinci bölümde bulanık 
mantık teorisiyle ilgili temel tanımlamalara yer 
verilecektir. Bu tanımlamalar ve gösterilen 
notasyonlar, çalışmada uygulanan modelin 
anlaşılması konusunda önem arz etmektedir. 

1.1. Bulanık Küme 

Klasik küme teorisi bir elemanın belirlenen 
kümenin elemanı olması  ya da olmaması felse-
fesine dayanmaktadır. İyi tanımlanmış bir kü-
me için kesin belirli bir üyelik veya üye olma-
ma söz konusudur. Klasik kümede kısmi üyelik 
durumu söz konusu olmadığından, bu küme 
teorisi gerçek dünyadaki uygulamalarda yeter-
siz kalmaktadır. Diğer taraftan kısmi üyeliği 
kabul eden bulanık küme teorisi, klasik küme 
teorisini genelleştirilmiş bir hali olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (CHEN VE PHAM,2001:89-
90).  

Bulanık küme tanımına bakıldığında herhangi 
bir elemanın ilgili kümeye ait olması, [0,1] 
sürekli aralığında karakteristik değere atanan 
sayının büyüklüğü ile açıklanır. Klasik küme-
lerden farklı olarak {0,1} kümesi yerine [0,1] 
sürekli aralığı söz konusudur ve bu aralıktaki 
değerler üyelik derecesi adını alır (BOJADZIEV 
VE BOJADZIEV,2007:9). Matematiksel olarak 
aşağıdaki gibi gösterimi mümkündür. 

                   

                  

1.2. Dilsel Değişken 

Değişken değeri olarak bir dildeki kelimeleri 
alabilen değişkene ‘dilsel değişken’ denir 
(ZADEH,1994:50). Bulanık mantığın dilsel 
değişkenlerin kullanımına izin vermesi, bula-
nık mantığın diğer mantık sistemlerinden 
önemli bir farklılığı olarak görülmektedir (LİU 
VD.,2004:184).  

Klasik mantıkta 0-1, sıcak-soğuk, genç-yaşlı, 
uzun-kısa gibi kesin önermeler bulunmaktay-
ken; bulanık mantıkta günlük yaşantıda kulla-
nılan ara durumlar da (az sıcak, çok sıcak, biraz 
uzun, çok uzun gibi) dikkate alınmaktadır 
(KOSKO,1993:18-23). 

1.3. Üyelik Fonksiyonu 

Küme üyelerinin değerleri ile değişiklik göste-
ren eğriye üyelik fonksiyonu adı verilmektedir 
(ZADEH VE KACPRZYK, 1992:214). Üyelik 
fonksiyonları µA(x) ile gösterilir ve  “karakte-
ristik fonksiyon” olarak da adlandırılır 
(KAUFMANN VE GUPTA,1998:9). Girdilerin 
bulanıklaştırılması sürecinin en önemli aşama-
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a            b                           c                       x 

  

1 

sı olan üyelik fonksiyonlarının oluşturulmasın-
da, karar vericiler için kullanım ve hesaplama 
kolaylığı olmasından dolayı genellikle üçgen 
üyelik fonksiyonları kullanılır (DUBOİS VE 
PRADE,1980:10). Üçgensel bir üyelik fonksi-
yonu, a ve c üçgenin tabanını, b üçgenin tepe 
noktasını belirtecek şekilde üç parametre ile 
tanımlanır. Bulanık    kümesinin a, b ve c pa-
rametreleri için tanımlanmış üçgen üyelik 
fonksiyonunun matematiksel ve grafiksel gös-
terimleri aşağıdaki gibidir (ZHAO VE BOSE, 
2002:229). 

        
                                 

                          
  

    
Üçgen üyelik fonksiyonuna ilişkin çizilen grafik 
ise Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 

      
 

                
                  

 
 
 
 
 
Şekil 1. Üçgen Üyelik Fonksiyonu 

2. BULANIK MODELLEME
 

Belirsizlik içeren karmaşık sistemlerin, basit ve 
kesin matematiksel formül ve denklemlerle 
tanımlanmasının zor olması nedeniyle, bu tür 
sistemlerin matematiksel modellemesinde 
bulanık mantığın kullanılması iyi bir alternatif  
olmaktadır. Tahminleme sürecinde bulanık 
üyelik fonksiyonlarının kullanıldığı modelle-
meye ‘bulanık modelleme’ adı verilmektedir 
(CHEN VE PHAM, 2001:89-90).  

Bulanık modelleme temel olarak bulanık küme 
teorisi, bulanık eğer-ise kuralları ve bulanık 
çıkarım kavramlarına dayanır. Bulanık çıkarım 
sistemi aşağıdaki alt sistemlerden oluşmakta-
dır (SIVANANDAM VD.,2007:118). 

 Birçok sayıda Eğer-İse kuralını içeren ‘kural 
tabanı’ 
 Bulanık kurallarda kullanılan bulanık kü-

melerin üyelik fonksiyonlarını tanımlayan bir 
‘veritabanı’ 

 Kurallara dayalı sonuç çıkarım işlemlerini 
yapan bir ‘karar verme birimi’ 

 Kesin girdileri sözel değişkenler ve üyelik 
dereceleriyle birlikte dönüştüren ‘bulanıklaş-
tırma arayüzü’ 

 Bulanık sonuçları, kesin çıktılara dönüştü-
ren ‘durulaştırma arayüzü’ 

Bulanık Çıkarım Sistemi Şekil 2’de gösterilmiş-
tir. 

 

Şekil 2. Bulanık Çıkarım Sistemi 
(Kaynak: SIVANANDAM VD.,2007:119) 

2.1. Kural Tabanlı Çıkarım 

Bulanık kurallar, bulanık çıkarım sisteminin bir 
girdiyi sınıflandırma ve bir çıktıyı kontrol etme 
ile ilgili nasıl karar verebileceğini tanımlayan 
sözel ifadelerin toplamıdır. Bulanık kurallar; 
Eğer(1. Üyelik fonksiyonuna ait 1.girdi) 
Ve/Veya (2.Üyelik fonksiyonuna ait 2.girdi) 
Ve/Veya……. İse(n. Üyelik fonksiyonuna ait n. 
çıktı) şeklinde yazılabilir.  

Örneğin; Eğer sıcaklık yüksek ve nem yüksek 
ise oda sıcaktır. Burada üyelik fonksiyonlarıyla 
tanımlı yüksek sıcaklık birinci girdi, yüksek 
nem ikinci girdi, oda sıcaklığı ise çıktı olmakta-
dır. Üyelik fonksiyonlarıyla girdilerin kullanılıp 
sonuçta oda sıcaklığının yüksek kararının ve-
rilmesi bir bulanıklaştırma işlemidir 
(SIVANANDAM VD.,2007:121). 

2.2. Mamdani Tipi Çıkarım 

Mamdani yöntemi, yaygın olarak kullanım 
alanı olan, uzman bilgisi gerektiren ve her tür-
lü problemin çözümüne uygulanabilen bir 
bulanık mantık yöntemidir. Mamdani tipi bu-
lanık model çok kolay oluşturulur, insan dav-
ranışlarına çok uygundur. Mamdani tipi bir 
bulanık model aşağıdaki adımlardan oluşur; 
(YILMAZ VE ARSLAN,2005:515) 

 Girdilerin bulanıklaştırılması: Bulanık ifa-
deler kullanılarak girdi     değişkenlerine ait 
[0,1] sürekli aralığında değişen üyelik dere-
celeri belirlenir. 

 Bulanık küme mantıksal işlemcileri (“ve”, 
“veya”) kullanılarak kurallar belirlenir. 

 Her bir kuralın çıktısını temsil eden bulanık 
kümelerin birleştirilir. 

 Son adım ise tek kesin bir sayıya dönüştü-
rülmüş toplam bulanık küme sonuçlarının 
elde edilmesi yani durulaştırma işlemidir. 
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3. TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI YÖNE-
TİMİ VE SCOR MODELİ 

Literatürde tedarik zinciri performansı yöne-
timi ve uygulaması ile bazı yayınlar yer almak-
tadır (BREWER VE SPEH,2000; PARK VD.,2005; 
CAI VD.,2009). Tedarik zinciri performans 
ölçümümün ayırt edici özellikleri, ölçüm siste-
minin tüm zinciri ele alması gerekliliği ve buna 
uygun performans metriklerinin seçilmesidir. 
Beamon ve Chen bu metrikleri kaynakların 
yönetimi, tedarik zincirinin esnekliği ve çıktılar 
olarak belirlerken, Gunesekaran vd., tedarik 
zinciri performans metriklerini operasyonel, 
taktik ve stratejik yönetim seviyeleri ile ilişki-
lendirmiştir. Shepherd ve Günter ise, perfor-
mans metriklerini tedarik zincirini genel süreç-
leri (Plan-Tedarik-Yapım-Geri Dönüş) ile ilişki-
lendirerek modellerini oluşturmuşlardır 
(BEAMON VE CHEN, 2001; GUNASEKARAN VD., 
2004; SHEPHERD VE GÜNTER, 2006).  

Tedarik zinciri konseyi 1996 yılında Pittiglio 
Rabin Todd & McGrath (PRTM) ve Advanced 
Manufacturing Research (AMR) danışmanlık ve 
başlangıçta 69 şirketin katkılarıyla kurulmuş-
tur. Tedarik zinciri konseyinin günümüzde 
dünya çapında yaklaşık 1000‘den fazla üyesiyle 
ve gerçekleştirdiği çalışmalarıyla bir çok ülke-
de yayınları bulunmaktadır. Tedarik zinciri 
konseyine üyeler arasında üretim, hizmet, 
dağıtım ve perakende gibi endüstrilerden şir-
ketler yer almaktadır.2  

Günümüze kadar geliştirilen tedarik zinciri 
modellerinin hepsi envanter yönetimi ve dağı-
tımı lojistiği konuları üzerinde durmaktaydı. 
Tedarik zinciri yönetiminde stratejik kararla-
rın verilebilmesi için endüstrinin standartlarını 
kapsayacak bir modelin oluşturulması gerekli-
liğinin doğması üzerine Tedarik Zinciri Konse-
yi bu modelin geliştirilmesi amacıyla Tedarik 
Zinciri İşletim Referans (SCOR) modelini ta-
nımlamıştır. SCOR Modeli yönetim süreçlerinin 
tanımlanması, standart süreçler arasındaki 
ilişkilerin belirlenmesi, süreç performansının  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://supply-chain.org/about ;Erişim Tari-
hi:20/04/2014 

ölçülebilmesi için standart metriklerin oluştu-
rulması ve performansı en üst seviyeye çıkar-
tabilecek yönetim uygulamalarını kapsaması 
açısından önem taşımaktadır (HUANG, VD., 
2005:377).  

SCOR modeli tedarik zinciri performansını 
değerlendiren bir modeldir. SCOR modeli, üre-
ticiler de dahil olmak üzere bir tedarik zinciri-
nin tüm katılımcıların, birinci ve ikinci sıra 
tedarikçiler, perakendeciler, alt tarafa doğru 
dağıtım, lojistik servis sağlayıcılar ve müşteri-
lerine yardımcı olarak tedarik zinciri yöneti-
minin etkinliğinin artmasına katkı sağlar 
(HWANG VD.,2008:411).  

SCOR modeli, tedarik zinciri performansını 
ölçmek için standart performans ölçütlerini 
içermektedir. SCOR modelinde performans 
ölçütleri, müşteri odaklı ve firma odaklı olmak 
üzere iki gruba ayrılmaktadır. Müşteri odaklı 
olan performans ölçütleri; güvenilirlik, cevap 
verebilirlik ve çeviklik; firma odaklı perfor-
mans ölçütleri ise; maliyetler ve varlıklardır.  

Performans ölçütleri tedarik zincirinin farklı 
tedarik zincirleri ile kıyaslanmasına olanak 
verip, karakteristiğini ifade etmektedir. Örne-
ğin bir işletme “maliyet” odaklı olup, “güveni-
lirlik” odaklı başka bir işletme ile karşılaştırı-
labilir.  SCOR modeli birinci seviye metrikleri 
10 farklı performans ölçümlemesini kabul 
etmektedir. Firmaların birinci seviyede bu 10 
farklı performans ölçütünde de en iyi sağlaya-
bilmesi zordur. Bu yüzden güçlü yanlarını be-
lirleyerek bu bölümdeki performanslarını he-
defe yönlendirmeleri doğru olacaktır. Böylece 
firmaların kendi pazarlarında farklılık yarata-
bilmeleri ve pazardaki diğer firmalarla rekabet 
içinde kalmaları sağlanabilir.  

SCOR modelinin yapısı ve kapsamı tedarik 
zinciri yapısının ihtiyaçlarına göre değişip 
gelişmektedir. Uygulama modeli oluşturulur-
ken, 2010 yılında geliştirilen SCOR Modeli 10.0 
versiyonu baz alınmıştır. SCOR Modeli Versi-
yon 10.0’ın genel yapısı şekil 3’te gösterilmekte-
dir
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4. UYGULAMA 

Uygulama 35 yıldır Türkiye’de ayakkabı imala-
tı sektöründe faaliyet gösteren bir firmada 
gerçekleşmiştir. Firma çocuk ve büyük ayakka-
bıları ile tabanlarının üretimini yapmaktadır. 
Firma, imalat sektöründe faaliyet gösterdiğin-
den, her sezon doğru ürünlerin belirlenmesi ve 
sezona doğru zamanda yetiştirilmesi son dere-
ce önemlidir. Doğru modellerin üretilememesi 
veya doğru modellerin zamanında üretileme-
mesi firma için başarısızlık anlamına gelmek-
tedir. Bu açıdan bakıldığında firmanın tedarik 
zinciri yönetimi performansının değerlendi-
rilmesi, firma üst düzey yönetiminin vereceği 
stratejik kararları etkilemesi açısından önem 
arz etmektedir. Uygulamanın amacı; incelenen 
firmanın tedarik zinciri performansını 
tahminlemede, SCOR modeli ve bulanık mantık 
yaklaşımıyla oluşturulan modelin kullanılma-
sını ve uygulanışını incelemektir. SCOR Modeli 
Versiyon 10.0 baz alınarak uygulamanın mode-
li oluşturulmuştur.   Performans hesaplamaları 
yapılırken ise, SCOR modeli kapsamındaki 
Seviye 1 ve Seviye 2 metrikleri dikkate alınmış-
tır. 

 

 

 

SCOR modelinin, tedarik zincirini bir bütün 
olarak dikkate alan yapısı ve bulanık mantığın  
tedarik zinciri gibi karmaşık bir yapıda model-
leme imkanı sağlaması nedeniyle, SCOR modeli 
ve bulanık mantık entegrasyonu ile oluşturulan 
model çalışmanın temelini oluşturmuştur.  

Bulanık Model oluşturulurken Matlab®7.5.0 
programı içerisindeki Fuzzy Logic modülünden 
faydalanılmıştır. Bu modül kesin girdileri sözel 
değişkenler ve üyelik dereceleriyle birlikte 
dönüştüren bulanıklaştırma arayüzü (girdi 
arayüzü), birçok sayıda Eğer-İse kuralını içere-
bilen ‘kural tabanı’ ve bulanık sonuçları, çıktı 
arayüzünden oluşmaktadır. Şekil 4’de modülün 
genel yapısı gösterilmektedir. 

Şekil 4. Matlab®7.5.0 Fuzzy Logic Modülü 

Şekil 3. SCOR Modeli Versiyon 10.0 
Kaynak: http://supply-chain.org/scor(Erişim Tarihi:20/04/2014) 
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Girdi arayüzünde üyelik fonksiyonları tipi be-
lirlenerek her girdi için bulanıklaştırma işlemi 
yapılır. Uygun üyelik fonksiyonlarının tespiti 
bulanıklaştırma aşamasındaki en önemli nok-
talardan biri olmaktadır. Uygulamadaki her 
girdi için yapılan bulanıklaştırma işlemi, 

uygulama yapılan firmadaki uzman kişi görü-
şüne göre oluşturulmuştur. Üyelik fonksiyonu 
tipi olarak üçgen üyelik fonksiyonlarından 
yararlanılmıştır. Tüm girdilerin üyelik fonksi-
yonları Tablo 2’deki gibi oluşturulmuştur.

Tablo 2. Üyelik Fonksiyonlarının Oluşturulması 

Kural tabanının belirlenmesi aşamasında da 
uzman görüşünden yararlanılmıştır. Tüm per-
formans ölçütleri için en uygun kuralların  

bulunması, modelin başarısını artıracak en 
önemli unsurlardan biridir.  
Satılan Ürün Maliyeti değişkenine ilişkin bir 
örnek kural tabanı Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Performans Metrikleri Düşük Orta Yüksek 

Doğru Miktarda Tam Olarak 

Sevk Etme (%) 

(0,999:0) (0,9992:1) 

(0,9993:0) 

(0,9992:0) (0,9997:1) 

(0,9998:0) 

(0,9997:0) (0,9998:1) 

(0,9999:0) 

Zamanında Tam Olarak 

Sevk Etme (%) 

(0,3:0) 

(0,4:1) 

(0,45:0) 

(0,4:0) 

(0,6:1) 

(0,7:0) 

(0,65:0) 

(0,8:1) 

(0,9:0) 

Mükemmel Şekilde Sevk 

Etme (%) 

(0,998:0) (0,9984:1) 

(0,9986:0) 

(0,9984:0) (0,9992:1) 

(0,9997:0) 

(0,9994:0) (0,9998:1) 

(0,9999:0) 

Doğru Dokümanlarla Sevk 

Etme (%) 

(0,9994:0) (0,9996:1) 

(0,9997:0) 

(0,9997:0) (0,9998:1) 

(0,9999:0) 

(0,9999:0) 

(1:1) 

Tedarik Çevrim Süresi 

(gün) 

(1:0)(2:1)(3:0) (3:0)(5:1)(7:0) (7:0)(10:1)(12:0) 

Sipariş Çevrim Süresi (gün) (1:0)(2:1)(4:0) (3:0)(5:1)(8:0) (6:0)(10:1)(12:0) 

Dağıtım Çevrim Süresi 

(gün) 

(1:0)(2:1)(4:0) (3:0)(5:1)(8:0) (6:0)(10:1)(12:0) 

Üst Tedarik Zinciri Esnekli-

ği (gün) 

(2:0)(4:1)(5:0) (4:0)(6:1)(9:0) (8:0)(10:1)(12:0) 

Üst Tedarik Zinciri Uyarla-

nırlığı (gün) 

(2:0)(3:1)(4:0) (3:0)(4:1)(5:0) (5:0)(7:1)(8:0) 

Alt Tedarik Zinciri Uyarla-

nırlığı (gün) 

(1:0)(2:1)(3:0) (2:0)(4:1)(5:0) (4:0)(6:1)(7:0) 

Direkt Malzeme Maliyeti 

(TL/br) 

(0,89:0) (0,93:1) (1,2:0) (0,97:0) (1,3:1) (1,55:0) (1,45:0)(1,67:1) 

(1,8:0) 

Direkt İşçilik Maliyeti 

(TL/br) 

(0,45:0) (0,58:1) (0,7:0) (0,65:0) (0,75:1) (0,95:0) (0,85:0)(1,25:1) 

(1,4:0) 

Üretimin Endirekt Maliyeti 

(TL/br) 

(0,65:0) (0,75:1) 

(0,85:0) 

(0,8:0) (0,95:1) (1,25:0) (1,1:0)(1,5:1) 

(1,75:0) 

Planlama Maliyeti (TL/br) (0,01:0)(0,011:1) 

(0,014:0) 

(0,012:0)(0,015:1) 

(0,018:0) 

(0,016:0) (0,023:1) 

(0,026:0) 

Ürün Maliyeti (TL/br) (2:0) (2,26:1) (2,7:0) (2,4:0) (3,1:1) (3,6:0) (3,3:0) (4,2:1) (4,7:0) 

Tedarik Etme Maliyeti 

(TL/br) 

(0,08:0) (0,101:1) 

(0,11:0) 

(0,105:0) (0,13:1) 

(0,155:0) 

(0,135:0) (0,2:1) 

Dağıtım Maliyeti (TL/br) (0,015:0)(0,027:1) 

(0,035:0) 

(0,030:0)(0,046:1) 

(0,051:0) 

(0,048:0) (0,055:1) 

(0,063:0) 

TZ Sabit Varlık Geri Dönüşü 

(%) 

(0:0)(0,2:1)(0,4:0) (0,3:0) (0,6:1) (0,75:0) (0,6:0) (0,9:1) (1:0) 

Sermaye Geri Dönüşü (yıl) (1:0)(3:1)(5:0) (4:0)(5:1)(8:0) (7:0)(10:1)(15:0) 

Nakitten Nakte Çevrim 

Süresi (gün) 

(10:0)(20:1)(25:0) (20:0)(30:1)(45:0) (40:0)(50:1)(60:0) 

Dağıtım Çevrim Süresi 

(gün) 

(1:0)(2:1)(4:0) (3:0)(5:1)(8:0) (6:0)(10:1)(12:0) 
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Tablo3. Satılan Ürün Maliyeti Metriğine İlişkin Kural Tabanı 

 

Üyelik fonksiyonları ve kural tabanının belir-
lenmesinden sonra firmanın modeldeki her 
performans ölçütü için hesaplamalar yapılmış-
tır. Firmadan alınan Kasım 2012 ve Nisan 2013 
verileri doğrultusunda, iki farklı döneme ilişkin 

performans skorları elde edilmiştir. İki farklı 
dönemde elde edilen skorlar karşılaştırmalı bir 
şekilde yorumlanmıştır. Tablo 4’te güvenilirlik 
ölçütüne ilişkin firma değerlerinin hesaplan-
ması gösterilmiştir. 

Tablo 4. Güvenilirlik Ölçütüyle İlgili Firma Hesaplamaları (Kasım 2012) 

2. SEVİYE METRİKLERİ FORMÜL ÜYELİK FONKSİYONLARI Firma Değeri 

Ürünlerin Doğru Mik-
tarda Tam Olarak Sevk 

Edilme Oranı 
(Orders In Full) 

[ doğru miktarda karşı-
lanan siparişlerin ade-
di ] / [sevk edilen 
toplam sipariş miktarı ] 

Düşük  Orta  Yüksek  

(0,999:0) 
(0,9992:1) 
(0,9993:0) 

(0,9992:0) 
(0,9996:1) 
(0,9998:0) 

(0,9997:0) 
(0,9998:1) 
(0,9999:0) 

129.935 adet/ 
130.000 adet ay 
= 0.9995  

Ürünlerin Zamanında 
Tam Olarak Sevk Edilme 

Oranı 
(Delivery to Commit 

Date) 

[ Zamanında sevk 
edilen sipariş adedi] / 
[sevk edilen toplam 
sipariş miktarı] 

(0,3:0)  
(0,4:1)  
(0,45:0) 

(0,4:0)  
(0,65:1)  
(0,75:0) 

(0,70:0)  
(0,8:1)  
(0,9:0) 

65000 adet/ 
130.000 adet ay 
= 0.50  

Ürünlerin müşteriye mü-
kemmel şekilde ulaşması 
(belirlenen özelliklerde 

olması) 

(Perfect Condition) 

[Uygun şekilde sevk 
edilen sipariş sayısı ]/ 
[sevk edilen toplam 
sipariş sayısı] 

(0,998:0) 
(0,9984:1) 
(0,9986:0) 

(0,9984:0) 
(0,9995:1) 
(0,9997:0) 

(0,9994:0) 
(0,9998:1) 
(0,9999:0) 

129.935 adet/ 
130.000 adet ay 
= 0.9995  

Ürünlerin Doğru 
Dökümanlar İle Sevk Edil-

me Oranı 
(Accurate Documentation) 

[doğru dökümanlar ile 
sevk edilen sipariş 
adedi ] / [sevk edilen 
toplam sipariş miktarı] 

(0,9994:0) 
(0,9996:1) 
(0,9997:0) 

(0,9997:0) 
(0,9998:1) 
(0,9999:0) 

(0,9999:0) 
(1:1) 

130.000 
adet/130.000 
adet ay = 1 

Güvenilirlik ölçütüyle ilgili firma değerleri hesaplandıktan sonra ilgili değerler bulanık çıkarım meka-
nizmasına girilmiştir. Kasım 2012 dönemine ilişkin güvenilirlik skoru 0,93 elde edilmiştir. Kasım 2012 
hesaplamalarına ilişkin sonuç ekranı Şekil 5’te gösterilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Şekil 5. Güvenilirlik Ölçütüne İlişkin Sonuç Ekranı (Kasım 2012) 

EĞER İSE 
Direkt 

Malzeme 

Maliyeti 

Direkt 

İşçilik 

Maliyeti 

Üretimin 

Endirekt 

Maliyeti 

Satılan 

Ürün 

Maliyeti 

Orta Yüksek Yüksek Yüksek 

Orta Yüksek Düşük Orta 

Orta Düşük Düşük Düşük 

Orta Düşük Orta Orta 

Orta Düşük Yüksek Orta 

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek 

Yüksek Yüksek Orta Yüksek 

Yüksek Yüksek Düşük Yüksek 

Yüksek Orta Orta Orta 

Yüksek Orta Düşük Orta 

Yüksek Orta Yüksek Yüksek 

Yüksek Düşük Düşük Orta 

Yüksek Düşük Orta Orta 

Yüksek Düşük Yüksek Yüksek 

EĞER İSE 
Direkt 

Malzeme 

Maliyeti 

Direkt 

İşçilik 

Maliyeti 

Üretimin 

Endirekt 

Maliyeti 

Satılan 

Ürün 

Maliyeti 

Düşük Düşük Düşük Düşük 

Düşük Düşük Orta Düşük 

Düşük Düşük Yüksek Orta 

Düşük Yüksek Orta Orta 

Düşük Yüksek Yüksek Yüksek 

Düşük Yüksek Düşük Düşük 

Düşük  Orta Düşük Düşük 

Düşük Orta Orta Orta 

Düşük  Orta Yüksek Orta 

Orta Orta Orta Orta 

Orta Orta Düşük Orta 

Orta Orta Yüksek Orta 

Orta Yüksek Orta Yüksek 
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Güvenilirlik ölçütüyle ilgili Nisan 2013 dönemine ilişkin firma hesaplamaları ise Tablo 5’de gösteril-
miştir.  

Tablo 5. Güvenilirlik Ölçütüyle İlgili Firma Hesaplamaları (Nisan 2013) 

2. SEVİYE METRİKLERİ  FORMÜL  ÜYELİK FONKSİYONLARI  Firma Değeri  

Ürünlerin Doğru Mik-
tarda Tam Olarak Sevk 

Edilme Oranı  
(Orders In Full)  

[ doğru miktarda karşı-
lanan siparişlerin 
adedi ] / [sevk edilen 
toplam sipariş miktarı ] 

Düşük  Orta  Yüksek  

(0,999:0) 
(0,9992:1) 
(0,9993:0) 

(0,9992:0) 
(0,9996:1) 
(0,9998:0) 

(0,9997:0) 
(0,9998:1) 
(0,9999:0) 

0.9997 
129.960 
adet/130.000 adet 
ay = 0.9997 

Ürünlerin Zamanında 
Tam Olarak Sevk Edil-

me Oranı  
(Delivery to Commit 

Date)  

[ Zamanında sevk 
edilen sipariş adedi] / 
[sevk edilen toplam 
sipariş miktarı] 

(0,3:0)  
(0,4:1)  

(0,45:0) 

(0,4:0)  
(0,65:1)  
(0,75:0) 

(0,70:0)  
(0,8:1)  
(0,9:0) 

78.000 
adet/130.000 adet 
ay= 0.60 

Ürünlerin müşteriye 
mükemmel şekilde ulaş-
ması (belirlenen özellik-

lerde olması)  

(Perfect Condition)  

[Uygun şekilde sevk 
edilen sipariş sayısı ]/ 
[sevk edilen toplam 
sipariş sayısı] 

(0,998:0) 
(0,9984:1) 
(0,9986:0) 

(0,9984:0) 
(0,9995:1) 
(0,9997:0) 

(0,9994:0) 
(0,9998:1) 
(0,9999:0) 

129.935 
adet/130.000 adet 
ay = 0.9995  

Ürünlerin Doğru 
Dökümanlar İle Sevk 

Edilme Oranı  
(Accurate 

Documentation)  

[doğru dökümanlar ile 
sevk edilen sipariş 
adedi ] / [sevk edilen 
toplam sipariş miktarı] 

(0,9994:0) 
(0,9996:1) 
(0,9997:0) 

(0,9997:0) 
(0,9998:1) 
(0,9999:0) 

(0,9999:0) 
(1:1) 

130.000adet/130.0
00 adet ay = 1 

Bulanık çıkarım mekanizmasından  Nisan 2013 dönemine ilişkin elde edilen güvenilirlik skoru 
0,946’tır. Nisan 2013 hesaplamalarına ilişkin sonuç ekranı Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Şekil 6. Güvenilirlik Ölçütüne İlişkin Sonuç Ekranı (Nisan 2013) 
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5. SONUÇLAR 

Uygulama yapılan firmanın, SCOR modelinde 
yer alan beş performans ölçütüne ilişkin per-
formans skorları, değerlendirme yapılan Kasım 
2012 ve Nisan 2013 dönemlerine ilişkin olmak 
üzere Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Firmanın Performans Ölçütlerine İlişkin 
Skorları 

Firmanın her iki dönem için performans skor-
larına bakıldığında, beş performans ölçütünün 
üç tanesinde iyileştirmeler olduğu görülmüştür. 
Uygulama kısmında da ayrıntılı olarak anlatı-
lan güvenilirlik boyutunda Kasım 2012 skoru 
0,93 iken; Nisan 2013’te bu skor 0,946’ya yük-
selmiştir. İlgili firma hesaplamalarına da bakıl-
dığında Kasım 2012 dönemine oranla, Nisan 
2013’de firmanın zamanında ve tam olarak 
sevk ettiği ürün oranındaki artışın, olumlu 
yönde oluşan bu farklılığa neden olduğu düşü-
nülmektedir. Ayrıca doğru miktarda ve tam 
olarak sevk edilen ürün oranındaki az da olsa 
bir artış kaydedilmesi bu skorun artışını olum-
lu yönde desteklemiştir. Firmanın, moda sektö-
rüne dayanan üretim yapısına sahip olması 
nedeniyle, her sezon doğru ürünlerin belirlen-
mesi ve sezona doğru zamanda yetiştirilmesi 
son derece önemli olmaktadır. Doğru modelle-
rin üretilememesi veya doğru modellerin za-
manında üretilememesi firma için oldukça 
büyük kayıplara yol açacaktır. Bu nedenle te-
darik zincirinin doğru ürünü, doğru yerde, 
doğru zamanda, doğru durumda ve ambalajda, 
doğru miktarda, doğru dokümanlarla birlikte 
doğru müşteriye gönderilmesi oldukça önem-
lidir. Taşıma performansının bir göstergesi 
olan güvenilirlik boyutuna ilişkin firma skoru-
nun artmış olması olumlu bir sonuç olarak 
gözükmektedir. 

Firmanın cevap verebilirlik boyutunda Kasım 
2012 skoru 5,39 iken; Nisan 2013’te bu skor 

5,33’e düşmüştür. Tedarik zincirinin ürünleri 
müşteriye sağlama hızı olarak tanımlayabile-
ceğimiz ve talep karşılama çevrim sürelerini 
ilgilendiren bu performans ölçütüne ilişkin 
cevap verebilirlik skorunun düşmüş olması, 
olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

Firma içi performans ölçütlerinden biri olan 
maliyet performansı skorlarına bakıldığında 
Kasım 2012 dönemi skorunun 1,17, Nisan 
2013 döneminin skoru 1,13 olduğu gözükmek-
tedir. Firmanın yaptığı iyileştirme faaliyetleri 
sonrası yapılan hesaplamalarda, olumlu yönde 
olan bu maliyet azalışına hammadde tedarik 
etme, ürün maliyeti ve direkt malzeme maliyeti 
gibi maliyet kalemlerinde meydana gelen aza-
lışların neden olduğu görülmüştür. 

Performans ölçütlerinden çeviklik ve varlık 
skorlarına bakıldığında ise firmanın Kasım 
2012 ve Nisan 2013 dönemlerinde farklılığa 
rastlanmamıştır. Varlık ölçütünün altında yer 
alan metriklere bakıldığında sermaye geri 
dönüşü ve sabit varlıklar geri dönüşü gibi ka-
lemlerin olduğu görülmektedir. Daha çok uzun 
vadede geri dönüşü olan kalemler olması ne-
deniyle varlık performansının Kasım 2012 ve 
Nisan 2013 dönemleri arasında çok fazla de-
ğişkenlik göstermemesi de normal bir durum 
olarak yorumlanabilir. 

Çalışmada Tedarik Zinciri gibi karmaşık bir 
yapıda, zincirin performansını belirlemede 
SCOR Modeli ölçütleri ve bulanık mantık yakla-
şımına dayalı bir modelin uygulanabilirliği 
gösterilmiştir. SCOR ölçütlerine dayalı bulanık 
modelin, tedarik zinciri performansının yöne-
timine ilişkin karar alma yetkisine sahip olan 
yöneticilerin, karar alma süreçlerinde onlara 
yardımcı olacak bir model olması bakımından 
önemli olduğu düşünülmektedir. Mevcut ça-
lışma üretim sektöründe faaliyet gösteren bir 
işletme için modellenmiştir. Çalışmada oluştu-
rulan modelin, hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren bir firmanın performans ölçütlerine 
uyarlanarak, hizmet tedarik zinciri performan-
sını belirlemede uygulanabilir bir model olup 
olmayacağı gelecek çalışmalarda araştırılabilir. 

 

PERFORMANS 
METRİĞİ 

Kasım 2012 
Sonuçları 

Nisan 
2013 

Sonuçları 

Güvenilirlik 0,93 0,946 

Cevap Verebilirlik 5,39 5,33 

Çeviklik 5,39 5,39 

Maliyet 1,17 1,13 

Varlık 0,503 0,503 
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ÖZ 

Karar verme, işletmeler için çok önemli ve karmaşık bir süreçtir. Alternatiflerin ve kriterlerin sayısının artması, 
çatışan kriterler arasından seçim yapacak karar vericinin bu süreçteki rolünü zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, 
işletmenin birden fazla kriter doğrultusunda en uygun satın alma ve envanter planının belirlenmesi amaçlanmış-
tır. Bu plan, sayısal ve sayısal olmayan birden fazla kriteri içeren sorunların çözümünde kullanılan çok kriterli 
karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)’nin Dinamik Programlama (DP) modeli ile 
bütünleştirilmesiyle elde edilmiştir. AHP ile hesaplanan ağırlıklar kullanılarak dinamik yapıdaki envanter ve satın 
alma sorunu için dinamik programlama yaklaşımıyla optimal sonuç elde edilebilmektedir.  
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criteria, complicates the decision maker’s role in this process who will make a choice among the conflicting 
criteria. In this study it is aimed to determine the purchasing and inventory plan in accordance with multiple 
criteria. This plan is derived by the integration of Analytic Hierarchy Process (AHP), one of the multi criteria 
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GİRİŞ  

Karar alternatifler arasından amaca uygun se-
çim yapma sürecidir. Karar vermeyi gerektiren 
seçimin rasyonel olması gerekir.  

Çok kriterli karar verme (ÇKKV), yöneylem 
araştırması ve yönetim bilimi alanlarının bir alt 
dalı olup, karar teorisinin en yaygın olarak kul-
lanılan metotlarından biridir. ÇKKV, birden 
fazla karar kriterinin değerlendirilmesi ve al-
ternatifler arasından seçim yapılmasını, alterna-
tiflerin gruplandırılmasını veya sıralanmasını 
sağlayan metotlar içermektedir (ATICI ve ULU-
CAN, 2009: 164).  

ÇKKV problemlerinde karar vericiler; kriter, 
karar değişkeni ve alternatif kümesine göre 
karar vermektedir (ÖZDEMİR, 2004: 49). ÇKKV 
metotları, karar teorisi ve karar analizinin temel 
bölümlerinden biridir. Bu metotlar; karar ver-
me sürecinde birden fazla kriterin göz önüne 
alınarak, önceden belirlenmiş birçok alternatif 
arasından en iyi olanını seçmeye dayalı bir 
problemin çözümü sürecinde karar vericiye 
rehberlik etmektedirler. Çok kriterli karar ver-
me sürecinin değerlenmesindeki temel amaçlar 
aşağıdaki gibi sıralanabilir (JABLONSKY ve UR-
BAN, 1998: 93): 

 En iyi seçeneğin tercih edilmesi  
 Alternatiflerin tamamının sıralanması  
 Alternatiflerin belirli koşullara göre sınıf-

landırılması  
 Olumlu bulunan alternatifler içinden alt 

setlerin belirlenmesi.  

ÇKKV problemleri; çok nitelikli karar verme ve 
çok amaçlı karar verme problemleri olarak 
sınıflandırılmaktadır. Çok amaçlı programlama, 
iki veya daha fazla sayıda amaç fonksiyonlu 
eniyileme problemleriyle ilgilenir. Çok amaçlı 
programlama probleminin klasik tek amaçlı 
programlama probleminden tek farkı, ilgili 
amaç fonksiyonlarının ifade edilme şeklidir 
(COHON, 1978: 68).  

Uygulamalarda kullanılan ÇKKV yöntemleri ise 
karar ortamının, belirsizlik ya da risk altında 
olup olmamasına göre sınıflandırılabilmektedir. 
Bu çalışmada amaca uygun olarak sadece çok 
kriterli karar verme yöntemlerinden “Analitik 
Hiyerarşi Süreci” (AHP)  ele alınacaktır. Çalış-
manın sonraki iki bölümünde, dinamik prog-
ramlama ve araştırma modelinin uygulamasına 
yer verilecektir.  

Bu çalışmada AHP yöntemi ile ağırlıklandırılan 
dinamik programlama modeli bir firmanın satın 
alma ve stok politikasına karar sürecinde uygu-
lanmıştır. AHP’den yararlanarak oluşturulan 
dinamik programlama modeli ile işletme amaç-

larına daha uygun sonuçlara ulaşılmıştır. Model 
çok ürünlü ve çok kriterli, ulaştırma, lojistik, 
tedarikçi seçimi vb. alandaki birçok işletme 
problemine uygulanabilmektedir.  

1. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ 

Karar verme; hedef/amaçlar doğrultusunda, 
mümkün seçenekler arasından bir ya da birka-
çının belirlenmesi süreci olarak tanımlanmak-
tadır. Doğru ve zamanında karar verme insanlar 
için birçok avantajı beraberinde getirmektedir. 
Bu nedenle firmaların stratejik öneme sahip 
kararlarını oluştururken çeşitli sayısal karar 
verme yöntem ve yaklaşımlarını kullanmaları 
rakiplerine göre avantaj sağlamaları açısından  

1970’lerde Profesör Thomas L. Saaty tarafından 
geliştirilen AHP, birden çok kriter içeren kar-
maşık problemlerin çözümünde kullanılan bir 
karar verme yöntemidir. AHP, karar vericilerin, 
karmaşık problemleri; problemin ana hedefi, 
kriterleri, alt kriterler ve alternatifleri arasın-
daki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda mo-
dellemelerine olanak verir. AHP’nin en önemli 
özelliği karar vericinin hem objektif hem de 
sübjektif düşüncelerini karar sürecine dahil 
edebilmesidir. Bir diğer ifade ile AHP, bilginin, 
deneyimin, bireyin düşüncelerinin ve önsezile-
rinin mantıksal bir şekilde birleştirildiği bir 
yöntemdir. AHP pek çok çalışmada tam sayı 
programlama, hedef programlama, dinamik 
programlama gibi yöneylem araştırması teknik-
leriyle birlikte kullanılmaktadır (KURUÜZÜM ve 
ATSAN, 2001: 84). İyi bir alternatif seçimi, kay-
nak tahsisleri, çatışma çözme, optimizasyon ve 
planlama ile uygulamalarda AHP’ye yer veril-
miştir (VAIDYA ve KUMAR, 2006, 1). 

AHP yönteminde ilk aşama olan sorunun hiye-
rarşik modelinin belirlenmesinden sonra, hedef 
için önemlerine göre her seviyedeki kriterlerin 
ikili karşılaştırmasının yapılması gerekmekte-
dir. İkili karşılaştırma matrisindeki elemanlar 
    ile ifade edilir. İkili karşılaştırmalar matrisi-

nin köşegen elemanları 1’dir ve köşegenin al-

tında kalan elemanlar     
 

   
 ile bulunur. İkili 

karşılaştırma matrisi aşağıdaki gibi gösteril-
mektedir. 
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AHP’de, ikili karşılaştırma matrisinden hareket-
le her bir kriter/alternatif için öncelik değeri 
bulunmakta ve tüm kriterler için öncelikler 
vektörü     elde edilmektedir. Öncelikler vek-
törü hesaplamalarında ele alınan karşılaştırma-
lar için bazı tutarsızlıklar ortaya çıkabilmekte-
dir. Tutarlılığın test edilmesi için tutarlılık in-
deksinin hesaplanması gerekmektedir. Tutarlı-
lık indeksi (CI) hesaplanırken öncelikle,     
ağırlıklı toplam vektörü elde edilir. Ağırlıklı 
toplam vektöründen hareketle matrisin maksi-
mum özdeğeri        bulunur  







ni

i

mak
elemanıi.   vektörünün degerleri Öncelik

elemanıi.   vektörünün toplam Agırlıklı

n 1

1


Hesaplanan maksimum özdeğer,  ’e yaklaştıkça 
matris daha tutarlı olur ve         olarak 
elde edilir (SAATY ve VERGAS, 1994:8). Tutarlı-
lık analizinde tutarlılık indeksi (CI) hesaplan-
malıdır. AHP analizinde tutarlılıktan ne kadar 
uzaklaşıldığını gösteren tutarlılık indeksi 
AHP’nin 1-9 ölçeği ile oluşturulmuş rastgele 
seçilen aynı boyutlu ikili karşılaştırmalar matri-
si ile elde edilen rassal indeks (RI) (SAATY, 
1980:21) değerine oranıyla, tutarlılık oranı CR 
hesaplanır.  Tutarlılık oranı %10 veya altında 
hesaplanan tutarlılık düzeyleri için, ikili karşı-
laştırmalar matrisinin her bir elemanının önem 
düzeyinin anlamlılığının doğru olduğu kabul 
edilir.  
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2. DİNAMİK PROGRAMLAMA 

Dinamik programlama, büyük ve çok sayıda 
karar değişkeni olan sorunları, ardışık küçük 
sorunlara bölerek çözmek için geliştirilmiş bir 
yöntemdir. Yöntemin birçok uygulamasında 
zaman içinde ardışık kararlar bulunması, mo-
delde zaman değişkeninin açık olarak ele alın-
ması, yönteme “dinamik” adının verilmesine 
sebep olmuştur. Dinamik programlamada her 
alt sorun ayrı ayrı izlenerek ele alınır ve sonuçta 
tüm sorun optimal olacak biçimde çözülür 
(TÜTEK vd., 2012: 467). Dinamik programlama 
deterministik ve stokastik olarak iki grupta 
incelenir. Bu çalışmada deterministik dinamik 
programlama modeli kullanılacağından model  
aşağıda ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. 

Mevcut aşamada mevcut politika ve durumlarla, 
gelecek durum ve kararların kesin olarak belir-
lenebildiği süreçler deterministik olarak adlan-
dırılır (HILLIER ve LIEBERMAN, 2005: 431). 
Deterministik karar sürecinde, her işlemin so-
nucu kesin olarak bilinmektedir. Problemin ve 
onun çözümünde herhangi bir aşamada belir-
sizlik yoktur. Her bir alt karar aşamasının opti-
mizasyonu, yöntemine uygun olarak geniş bir 
alanda kullanılmaktadır. Deterministik prog-

ramlama problemlerinin içinde üretim planla-
ması, stok kontrol, yenileme ve yatırım kararla-
rı incelemektedir. Burada dinamik programla-
ma yaklaşımı içindeki bir aşama zaman birimi 
olarak hafta, ay veya yıl ile belirtilebilmektedir. 
Diğer bir yaklaşıma göre ise direkt olarak za-
manla belirtmek yerine karar sürecinin sırası 
önemli olabilmektedir. İkinci yaklaşımın içinde, 
üretim süreci ve optimal yol problemi sayıla-
bilmektedir (HASTING, 1973: 44).  

Dinamik programlama problemleri içinde 
deterministik problemler oldukça önemlidir. 
Determinist dinamik programlama; n. aşamada 
s. durumda bulunulduğunda, optimal politika 
xn’e karar verildikten sonra (n+1). aşamadaki 
(sn+1). duruma hareket edilir. xn’e karar veril-
dikten sonra amaç fonksiyonuna uyan önceki 
optimal politika f*n+1(sn+1) hesaplanmalıdır 
(HILLIER ve LIEBERMAN, 2005: 541). Geriye 
doğru çözüm yapıldığında, öncelikle xn kararı 
verildikten sonra (n+1). aşamada iken ve (sn+1).  
durumda bulunulduğu f*n+1(sn+1) hesabının 
optimal sonucuna göre, n. aşamada ve sn duru-
munda iken optimal karar f*n(sn) hesaplanır 
(ÖZDEMİR, 2004: 26). 

Stokastik dinamik programlama, deterministik 
dinamik programlamadan farklıdır. Burada 
gelecek aşamadaki durum; şu anki durum ve 
karar tarafından tamamen belirlenemez. Yani 
ilgili olasılık dağılımı bellidir. Bununla birlikte 
bu olasılık dağılımı da tamamen, mevcut aşa-
madaki durum ve politika kararı ile tamamen 
belirlenir. Çok aşamalı bir karar probleminde 
iki farklı şekilde rassal değişken söz konusu 
olabilir. Bunlardan ilki, bir aşamanın içinde 
bulunulan duruma göre verilen kararla, izleyen 
aşamanın gelinecek durumunun belirli; ancak, 
içinde bulunulan aşamada elde edilecek katkı-
nın olasılıklı olmasıdır. 

(n+1). aşamada olası durumların sayısının s 
olması (1,2,…, s) durumunda sistem; n. aşama-
da, xn kararı ve sn durumunda i durumuna git-
medeki Pi (i =1,2,…,s) olasılığının verilmesi 
temeline dayanmaktadır. Yani Ps , sn durumu ve 
xn kararı verilmişken olası s durumla ilgili olası-
lıkları ifade etmektedir. Ci, n. aşamanın söz ko-
nusu durumunda amaç denklemine katkısını 
göstermektedir (HILLIER ve LIEBERMAN, 2005: 
562). 

Stokastik süreçlerde x1,x2,…,xn,… rassal değiş-
kenler ise, n aşamalı bir süreçte durumsal olası-
lık, Ps (xn = sn│xn+1 = sn+1), n. aşamadaki sn du-
rumu verildiğinde sn+1 durumuna hareket 
edebilme olasılığıdır. Bu, Ps olasılığı olarak 
      ifade edilmektedir. Bu olasılık, 
   
 
      özelliğine sahiptir (ÖZDEMİR, 2004: 

36).  
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Amaç fonksiyonunun minimizasyon olduğu 
varsayımı ile olası xn+1 değeri için aşağıdaki 
formül kullanılır. fn’in n. aşamadaki katkısı mi-
nimum yönde olacaktır.  

  ) x, (i min  = (i) f    ve] (i) *f [C = ) x, (s f 1nx1n1ni
1

nnn 1n 



 i

s

i

P

 
3. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SÜRECİNDE 
DİNAMİK PROGRAMLAMANIN AMBALAJ 
SEKTÖRÜNDEKİ ENVANTER PLANLAMA UY-
GULAMASI 

Uygulama, İzmir ilinde gıda sektörüne ambalaj 
ürünleri sunarak faaliyet gösteren bir işletmede 
gerçekleştirilmiştir. İşletmenin, üç farklı cam 
kavanozun satın alınmasındaki süreçte hangi 
kriterler ne kadar önemli sorularına verdiği 
cevaplar doğrultusunda, satın almadaki maliyet 
minimizasyonun hesaplanması konusunda yar-
dımcı olacak bir karar verme modeli oluşturul-
muştur.  

Modele geçmeden önce literatür taraması, uy-
gulamanın amacı ve uygulama yeri anlatılmış 
daha sonra model ve uygulaması incelenmiştir. 

3.1. Literatür Taraması 

Dinamik programlama modelleri ile AHP yön-
temini bir arada kullanan çalışmaların belli 
başlıları aşağıda sıralanmıştır.  

Villarreal ve Karwan (1981,1982) çok kriterli 
karar verme modelleri ile dinamik programla-
mayı birleştirmiştir.  

Gorelik (1991), çok kriterli dinamik problemi 
çözmede kullanılan parametrik ölçekleme fonk-
siyonları üzerinde durmaktadır. Çok kriterli 
dinamik problemlerin kesikli zaman sürecinde 
ve sürekli zaman sürecinde formülasyonunu 
göstermektedir. 

Kalika ve Frant (1998), bir çok kriterden etkile-
nen enerji dağıtımını geliştirmek için dinamik 
süreç tanımlamışlar ve enerji dağıtımındaki 
alternatif çözümleri ortaya koyan planı geliş-
tirmişlerdir. 

Klamroth ve Wiecek (1998), sermaye bütçele-
me problemi için zamana bağlı çok kriterli mo-
del geliştirmişler ve firmaya yarar sağlayan 
etkin projelerin bulunmasında dinamik prog-
ramlama temelinde bir yaklaşım geliştirmişler-
dir. 

Hamed v.d. (2011), e-öğrenme yöntemine en 
kısa yol problemi modellemek için bir dinamik 
programlama yaklaşımı uygulamış ve kantitatif 
değerlendirmeleri sayısallaştıran AHP yönte-
mini kullanmışlardır. Dinamik programlamada 
AHP yönteminin e-öğrenme ortamında kullanıcı 
için geçerliliği ve etkinliği iki örnekle gösteril-
miştir. 

Özdemir Aslı (2013), personel seçim sürecinde, 
stokastik dinamik programlama ile AHP’yi bir-
leştiren bir model oluşturmuş ve modelin daha 
etkin sonuç verdiği uygulama ile gösterilmiştir.  

Literatür taramasından verilen eserlerden farklı 
olarak bu çalışma ile öncelikle çoklu kriterlerin 
ağırlığı AHP ile belirlenecek ve bulunan ağırlık-
lar dinamik programlama modelinde çarpan 
olarak ele alınarak modele dahil edilecektir.  

3.2. Uygulamanın Amacı 

Uygulamanın amacı işletmelerin karar vermeye 
yönelik tahminleme süreçlerinde AHP yardı-
mıyla oluşturulan ağırlıkların dinamik program-
lama modelinde kullanılmasını ve uygulanışını 
göstermek; elde edilen sonuçları gerçek sonuç-
larla karşılaştırmaktır. Bu kapsamda ambalaj 
sektöründe faaliyet gösteren bu işletmenin 
optimal kararlarla satın alma için tahminleme 
yapmasına yönelik bir uygulama yapılmış olup 
elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir ve 
ileriye yönelik tahminlerde bulunularak AHP 
ağırlıklarının kullanılmasının etkinliği araştırı-
lacaktır. 

3.3. Uygulama Yapılan İşletme  

Uygulamanın yapıldığı işletme olan DEMİRER 
Pazarlama 1976 yılında Hüsnü Nuri DEMİRER 
tarafından şahıs şirketi olarak kurulmuştur. 
Gıda maddeleri pazarlama ve bal paketleme 
faaliyeti ile başlamıştır. 1995 senesinde işletme 
Levent Demirer Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti olmuş-
tur. Bal paketleme faaliyeti devam ederken, bu 
faaliyette kullanılan gıda ambalaj ürünlerinden 
kavanozların ve kapakların aynı zamanda pa-
zarlaması da yapılmaya başlanmıştır. 2011 
senesinin başından itibaren şirket bal paketle-
me faaliyetine son verip sadece gıda ambalajı 
faaliyetiyle devam etmektedir. Bu ambalaj 
ürünlerinin çoğu ihracatçı olmak üzere gıda 
firmalarına satışını yapmaktadır.  

3.3.Uygulama Yöntemi 

İşletmenin satın alma kararını verebilmesi için 
AHP yaklaşımına uygun üç adım uygulanmalı-
dır: 

• Satın alma için bir karar hiyerarşisi kurulması 
için kriterlerin belirlenmesi, 

• İşletmenin, hiyerarşideki tüm kriterlere ağır-
lık tespitinde bulunması ve 

• Toplam puana ulaşmak için tüm AHP  tablola-
rının birleşiminin yapılması. 

AHP yöntemiyle işletmenin kavanozlardaki 
satın alma için ağırlığın hesaplanabilmesi için, 
ilk adım problemin hiyerarşisinin yapılandırıl-
ması ve karar verme sürecinde etkili olabilecek 
tüm kriterlerin bu yapıya eklenmesidir. İşlet-
menin satın alma kararının belirlenmesi süreci 
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için kurulacak modelde, öncelikle talep, fiyat, 
kavanozun büyüklüğü ve dağıtım (ulaştırma) 
ana kriterleri belirlenmiştir ve daha sonra da 
ana kriterlerin alt kriterleri hiyerarşik bir yapı-
da sıralanmıştır. Model kurulurken hem matris-

lerin hesaplanmasında hem de toplam puanın 
hesaplanmasında Excel programından yararla-
nılmıştır. AHP modeli için kriterlerin hiyerarşi 
yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1: Satın Alma Kriterlerinin Hiyerarşik Yapısı 

 

Hiyerarşik yapının kurulmasının ardından 
diğer kriterlerle karşılaştırılacak ve böylece 
kriterlerin lokal ağırlıkları hesaplanacaktır. 
Her ana kriter kendi içinde değerlendirilerek 
her bir ana ve alt kriterin göreli ağırlıkları he-
saplanacaktır. Kriterler, kendi grupları içeri-
sinde Saaty tarafından belirlenmiş ölçekle bir-
birleriyle karşılaştırılacak ve ikili karşılaştır-
malar matrisleri oluşturularak ağırlıklı puanla-
rı belirlenecektir. Önce kriterin bulunduğu 
kendi grubu içindeki ağırlığıyla daha sonra da 
ana kriterlerin ağırlığıyla çarpılacak, çıkan 
sonuçların toplanmasıyla da her kavanoza 
ilişkin ağırlık belirlenecektir. Çalışmada oluş-
turulan matrisler ve ağırlıklı puanlar tablolaş-
tırılıp gösterilecektir. Ana kriteler için ikili 
karşılaştırmalar matrisi ve ağırlık puanları 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Ana Kriterler için İkili Karşılaştırmalar 
Matrisi ve Ağırlıklı Puanlar 

 T F B D Ağırlık 

T 1,00 4,00 5,00 7,00 0,58 

F 0,25 1,00 2,00 4,00 0,20 

B 0,20 0,50 1,00 6,00 0,17 

D 0,14 0,25 0,17 1,00 0,05 

 

Tablo 1’e göre talebin ağırlığı 0,58 olduğu için 
en önemli kriter olmuştur. Fiyatın ağırlığı 0,20, 
büyüklüğün 0,17 ve dağıtımın 0,05 olarak bu-
lunmuştur. 

Tablo 2, 3, 4 ve 5 ise her kavanoz türü için alt 
kriterlerin ağırlıklarına göre hesaplanan alter-
natif değerlendirme tabloları, Tablo 6’da ise 
her alternatif tipi için ana kriterler ağırlıklarına 
göre hesaplanan alternatif değerlendirme tab-
losu gösterilmektedir. 

Tablo 2. Talebin Alt Kriterlerinin Ağırlıklarına Göre 
Alternatiflerin Ağırlıklı Puanları 

 
M R K T Y 

Ağırlık 0,41 0,09 0,08 0,29 0,13 
105 cc 0,71 0,53 0,62 0,07 0,64 0,492 

320 cc 0,21 0,32 0,24 0,64 0,27 0,355 

720 cc 0,08 0,15 0,14 0,29 0,09 0,153 

Tablo 3. Fiyatın Alt Kriterlerinin Ağırlıklarına Göre 
Alternatiflerin Ağırlıklı Puanları 

 

 

SATIN ALMA 

TALEP  (T) 

Mevsimsel 
Dalgalanma 

(M) 

Rakipler (R) 

Kapasite (K) 

Tüketici 
Tercihi (T) 

Yurtdışı 
Talebi (Y) 

FİYAT  (F) 

Hammadde 
Maliyeti (H) 

RakipFiyat 
(RF) 

Sabit 
Giderler (S) 

Fazla Mesai 
(F) 

Atıl Kapasite 
(A) 

İşgücü 
Kayıpları (K) 

Iskarta (I) 

BÜYÜKLÜK  (B) 

Mamulun 
Fiyatı (F) 

Dış Görünüş 
(DG) 

Mamulun 
Niteliği (N) 

Stok Düzeyi 
(SD) 

DAĞITIM (D) 

Zamanında 
Teslim (Z) 

Uzaklık (U) 

Depo Düzeni 
(DD) 

ERP 
altyapısının 

hızı (E) 

Gönderme 
Maliyeti (G) 
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Tablo 4. Kavanoz Büyüklüğünün Alt Kriterlerinin 
Ağırlıklarına Göre Alternatiflerin Ağırlıklı Puanları 

 

Tablo 5. Dağıtımın Alt Kriterlerinin Ağırlıklarına 
Göre Alternatiflerin Ağırlıklı Puanları 

 

Tablo 6 elde edilen ağırlık puanları, dinamik 
programlama modelinde katkı sağlayacaktır. 
Ancak ağırlıkları aynen almak yerine yani W 

çarpanı olarak kullanmak yerine      
 

 
  dinamik 

programlama modeline dahil edilecektir.. Çün-
kü ürün önemi arttıkça, işletmeye olan maliyeti 
o kadar önemsizleşmektedir 

Tablo 6. Ana Kriterlerinin Ağırlıklarına Göre Alter-
natiflerin Ağırlıklı Puanları 

Modelde kullanılacak diğer verilerin toplanma-
sı ise aşağıdaki kısıtlardan gelmektedir: 

 Satın alma yılı 3 dönem olarak alınmıştır. 
 Dönem başı stok ve dönem sonu stok bulun-

madığı yani dönem başı stok düzeyi ile dö-
nem sonu stok düzeyinin sıfır olduğu kabul 
edilmiştir. 

 İşletme söz konusu her üründen mevcut ka-
pasitesinden ve işletme politikasından dolayı 
her aşamada en fazla 4 adet satın alınabil-
mektedir. 

 İşletme talep ettiği ürünleri her ayın sonu 
itibariyle teslim almaktadırlar.  

Levent Demirer Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti ile ilgili 
olarak incelenen dönem içinde ele alınan 
105cc, 320cc ve 720cclik hacime sahip kavanoz 
ürünleri için satın alma planlaması bölümün-
den alınan dönemlik talep miktarları, sipariş 
verme maliyetleri ve stoklama maliyetleri veri-
leri Tablo 7 ve 8’de gösterilmektedir. 

Tablo 7. Üç Dönemlik Talep Bilgisi 

Kavanoz 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem Toplam 

105 cc 3 4 1 8 
320 cc 4 2 2 8 
720 cc 3 2 4 9 
Toplam 10 8 7 25 

Tablo 8. Sipariş Verme ve Stoklama Maliyeti Bilgisi 

Kavanoz 
Sipariş Verme  
Maliyeti (brm) 

Stoklama 
Maliyeti 

105 cc 50 5 
320 cc 60 6 
720 cc 70 7 

AHP ile ağırlıklandırılan dinamik programlama 
modelinin değişkenleri aşağıda tanımlanmıştır. 
n : dönem (n=1,2,3) 
k : ürün (k=1,2,3) 

k

nX  : n. dönemdeki k.ürünün satın alma miktarı 

k

nC  : n. dönemdeki k. ürünün sipariş verme maliyeti 

k

ni  : n. dönemdeki k. ürünün stok miktarı 

k

ni 1 : n. dönemdeki k. ürünün dönem başı stoğu  

k

nD  : n. dönemdeki k.ürünün talep miktarı 

k

nE  : n. dönemdeki k. ürünün stok maliyeti 

k

nW : n. dönemdeki k. ürünün ağırlığı 

)(if k

n : n. dönemdeki i dönem başı stokla k. ürünün 

minimum maliyeti 

 

Şekil 2: Geriye Doğru Dinamik Programlama Modeli 

Ortaya konulan satın alma modelinde hedefle-
nen amaç; kısıtlar aşılmadan ve taleplerin ta-
mamı karşılanacak şekilde, üç dönem içerisin-
de toplam maliyeti minimize eden, her dönem-
de stokta bulundurulan ya da sipariş verilmesi 
gereken ürün miktarını belirleyecek envanter 
planının bulunmasıdır. Amaç fonksiyonu şu 
şekilde oluşturulmuştur: 

   
     

             
   

   
   

 
   

   +   −       −    +  +1∗( )  

3.4 Modelin Çözümü 

Dinamik programlama problemi, tablosal yön-
tem kullanmak suretiyle, ilk çözüme problemin 
son aşamasından başlayıp her seferinde bir 
önceki aşamaya geçerek, geriye doğru çözüm 
yolu ile Excel’de çözülecektir. Her bir aşamada 

K
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O
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0,580 0,200 0,170 0,050 
105 
cc 0,492 0,547 0,695 0,165 0,521 

0,2395 

320 
cc 0,355 0,336 0,208 0,312 0,324 

0,3382 

720 
cc 0,153 0,117 0,098 0,523 0,155 

0,4523 
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amaç minimum maliyeti sağlayan minimum 
stok miktarını bulmaktır.  

Buna göre; her dönem için değerler ve kısıtlar 
aşağıdaki gibi olacaktır: 

1.Dönem için       

  
   ,    

   ,   
   ,   

    

    
    

    
     

  
     

    
     

    
     

    
     

2.Dönem için       

  
   ,    

   ,   
   ,   

    

    
    

    
     

  
     

    
     

    
     

    
     

3.Dönem için       

  
   ,    

   ,   
   ,   

    

    
    

    
     

  
     

    
     

    
     

  
     

 

Şekil 3: Geriye Doğru Dinamik Programlama Sonucu 

Şekil 4: AHP Ağırlık Puanlı Geriye Doğru Dinamik Prog-
ramlama Sonucu 

Tablo 7: Üç Ürün için Optimum Sipariş – Envanter Planı 

Kavanoz Dönem Talep Sipariş Stok 

105cc 
1 3 2 1 
2 4 4 1 
3 1 2 0 

320cc 
1 4 3 1 
2 2 3 0 
3 2 2 0 

720cc 
1 3 1 2 
2 2 4 0 
3 4 4 0 

Tablo  8 : Üç Ürün için AHP Ağırlık Puanlı Optimum Sipariş 
– Envanter Planı 

Kavanoz Dönem Talep Sipariş Stok 

105 
1 3 2 0 
2 4 4 1 
3 1 2 0 

320 
1 4 3 1 
2 2 2 1 
3 2 3 0 

720 
1 3 3 0 
2 2 2 0 
3 4 4 0 

İşletmenin belirlemiş olduğu satın alma planı-
na göre, gelebilecek her talebe hazırlıklı olmak 
için bazen fazla satın alma ya da stoklama ya-
pılmıştır. Dinamik programlama yaklaşımıyla 
AHP’den yararlanarak oluşturulan envanter 
modeli ortaya konulmuştur. Dinamik program-
lama ile yapılan planlarda, eğer başka optimal 
sonuç varsa alternatifleri de gösterebilmekte-
dir.  

Bu çalışmada üç farklı ürünün üç farklı dö-
nemde satın alınmasıyla çok kriterli karar 
verme sürecinde dinamik programlamaya bir 
örnek olan modelin toplam minimum maliyeti 
249,65 TL’dir. AHP’ye göre oluşturulan model-
deki minimum maliyet değerlerine bakılarak 
karar değişkeninin değeri belirlenmiştir. Yapı-
lan araştırmalar sonucu, AHP ile bulunan her 
aşamadaki üretim envanter modelinin, gerçek 
maliyeti ise 866 TL’dir. AHP’nin dahil edilme-
diği dinamik programlama çözümünde farklı 
karar alternatifleri elde edilmiştir. Maliyet 
değeri ise gerçek maliyeti yansıtmaktadır ve 
AHP kullanılmayan modelde maliyet değeri 
1410 TL’dir. Gerçek parasal değerlere bakıl-
maksızın, işletmenin her kriteri göz önünde 
bulundurulduğunda çok farklı bir envanter 
planının ortaya çıktığı görülmektedir. Dört ana 
kritere göre çıkan sonuçların, işletmenin çok 
kriterli modeldeki amaçları göz önüne alındı-
ğında daha uygun bir envanter planı olduğu 
sonucuna varılmaktadır. 
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SONUÇ 

Yönetsel kararların alınmasında, rasyonel dav-
ranmak zorunda olan yöneticiler, ellerindeki 
kıt kaynakları etkin biçimde kullanarak hedef-
lerine ulaşmaya çalışmaktadır. Yöneticilerin 
karar verme süreci, karar problemine ilişkin 
model aşamalara bölünerek dinamik karar 
verme sürecine dönüştürülür. Dinamik karar 
verme sürecinde her aşama kendi içersinde 
optimize edilerek, diğer aşamanın en iyi sonu-
cu ile optimum bir karar oluşturulmaya çalı-
şılmaktadır. Dinamik karar verme sürecinin en 
önemli avantajı, her aşamayı kendi içinde kar-
şılaştırabilmek ve dönemsel etkiyi görebilmek-
tir. Bu çalışmada dinamik karar sürecine bağlı 
olarak 1 yıllık karar dönemi 3 aşamaya bölüne-
rek problem çözülmüştür. 

Karar süreçlerine birden fazla kriterin eklen-
mesiyle oluşan modellerden en çok kullanılanı 
AHP yöntemidir. AHP; kriterlere, göreli önem 
değerleri verilerek oluşturulan karar verme 
sürecidir. AHP, karar verme sürecinde nitel ve 
nicel kriterleri karşılaştırabilme özelliğine 
sahip olduğu için, karar verme sürecinde bek-
lentilere karşılık vermektedir. Ayrıca isletme 
yöneticileri tarafından uygulama kolaylığına 
sahip olan bu yöntem, karar verme sürecinin 
iyileştirilmesine de yardımcı rol üstlenmekte-
dir.  

Yapılan literatür taraması ve uygulama sonuç-
larına bakıldığında karar verme sürecinde tek 
kriter yerine çoklu kriterlerin modele dahil 
edilmesiyle beklentileri karşılayan sonuçlara 
ulaşıldığı düşünülmektedir. Birden çok kriterin 
AHP ağırlık puanlarının hesaplanıp, dinamik 
programlama modelinde çarpım olarak yerini 
almasıyla çözüme ulaşılmaktadır. 

Uygulamada firmanın dinamik karar sürecine, 
AHP ile bulunan ağırlıkların etkisi, dahil edil-
miştir. Bu amaçla yapılan çalışmada işletmenin 
satın alma sürecindeki kriterler için AHP yön-
temiyle ağırlık puanları hesaplanmıştır. AHP 
hiyerarşisi oluşturulurken, satın alma kararını 
verme sürecinde kullanılabilecek etkili olan 
tüm kriterler bu yapıda ele alınmıştır. Öncelik-
le talep, fiyat, kavanozun büyüklüğü ve dağıtım 
(ulaştırma) ana kriterleri belirlenmiştir ve 
daha sonra da ana kriterlerin alt kriterleri bu 
hiyerarşik yapıya eklenmiştir. Model kurulur-

ken hem matrislerin hesaplanmasında hem de 
toplam puanın hesaplanmasında ise Excel 
programından yararlanılmıştır. 

Gıda sektörüne ambalaj ürünleri sunarak faali-
yet gösteren bu işletmenin, üç farklı cam kava-
nozun satın alınmasındaki kararırı verme sü-
recinde,  hangi kriterler ne kadar önemli soru-
larına verdiği yanıtlara göre ağırlıklar hesap-
lanmıştır. Satın alınmadaki maliyet 
minimizasyonun hesaplanmasında yardımcı 
olacak bir karar verme modeli oluşturulmuş-
tur. Dinamik programlama modeliyle en son 
AHP ağırlık puanı çarpılarak, her aşamadaki 
ürünlerin satın alma maliyeti hesaplanmıştır. 

Optimal kararlarla satın alma kararı verebil-
mek için yapılan bu uygulamada, AHP katsayısı 
ile ürünlerin önem dereceleri değiştiğinden 
kararların da değiştiği gözlemlenmiştir. Deği-
şen talep koşullarında bazen talep kadar satın 
alma bazen de talepten fazla miktarlarda alıp 
stoklamaya gidilebilmektedir. 

Dinamik programlama altında AHP’den yarar-
lanarak oluşturulan envanter modeli daha fazla 
stoklamaya yönelikken, AHP kullanılmayan 
modelde talebe göre satın almaya eğilim oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Satın alma maliyetlerinde-
ki en ufak değişikliğin satın alma kararını etki-
lediği ve bunun yanında,  AHP ağırlık puanının 
dahil olmasıyla da envanter planında değişikler 
olduğu görülmektedir. Bu değişikliklerin ise 
işletmenin amaçlarına daha uygun olduğu göz-
lemlenmiştir.  

Bu çalışmada, her aşamada AHP ağılıklarının 
değişmediği varsayılmıştır ve bir dönem bütün 
olarak düşünülüp AHP ağırlıkları modelde 
kullanılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalış-
malarda, dinamik karar sürecinin her aşaması 
için AHP ağırlıklarının o aşamanın koşullarına 
göre yeniden oluşturularak her dönemin ken-
dine özgü ağırlıkları modele dahil edilebilir. 
Öte yandan, dinamik karar aşaması ve dinamik 
karar alternatifleri değiştikçe, yapılacak analiz 
ve işlem sayısı artacağından, çözüm için harca-
nan süre de Excel ile uzayabilmektedir. Bu 
nedenle, özel geliştirilebilecek bir bilgisayar 
programı ile daha hızlı çözüme ulaşma 
sağlayabili
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Bu çalışmada amaç işletmelerin uyguladıkları küsüratlı fiyat politikasının tüketiciler tarafından algılanışını ve 
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GİRİŞ 
 
Pazarlama karmasının dört temel karar 
değişkeninden biri olan fiyat, ekonomik 
hayatın da temel unsurlarından biridir(Mucuk, 
2005: 253). 

Fiyatlama, pazarlama yöneticisinin pazarlama 
programının etkinliğini sağlamak için üzerinde 
durulması gereken önemli faaliyetlerden 
birisidir. Fiyatın saptanmasında sistematik bir 
takım yöntemler olmasına rağmen, karar verici 
fiyat kararlarını belirsizlik ortamı içinde alma 
durumundadır. Onun için, bir işletmenin en iyi 
fiyatı saptayabilmesini sağlayacak basit bir 
matematik formülünün olduğu 
söylenememektedir(Tokol, 2010: 121). 

Genellikle kabul gören bir görüşe göre, 
uygulamada görülen esas fiyatı belirleme 
usulleri şu üç önemli faktörden birini temel 
alır: maliyet, talep ve rekabet(Mucuk, 2005: 
254). 

Mal ve hizmetlerin hangi yaklaşımla 
fiyatlandırılacakları belirlendikten sonra sıra, 
bu stratejilerin hangi politikalarla 
uygulanacaklarına gelir. Buna göre 
uygulanabilecek fiyat politikaları aşağıdaki gibi 
sıralanabilir(İslamoğlu, 2009: 149; Kotler, 
2002: 225-230; Pride ve Ferrell, 2008:593; 
Boone ve Kurtz, 2011:652): 

1.İndirimli Fiyat Politikası 

2.Coğrafik Fiyat Politikası 

3.Tek Fiyat- Değişir Fiyat 

4.Garantili Fiyat 

5.Eksiltme Fiyat 

6.Psikolojik Fiyat 

 a)Küsüratlı Fiyat 

 b)Miktar İndirimi 

 c)Sabit Fiyat 

 d)İmaj Yaratan Fiyat 

7.Fiyat Farklılaştırılması 

Psikolojik Fiyatlandırma, tüketicilerin satın 
alma davranışlarını etkileyerek satın alma 
miktarlarını artırmaya yönelik düzenlemelerin 
yapıldığı fiyatlandırma ayarlamalarıdır(Taslak 
ve Kara, 2013: 207). 

Küsüratlı (kalanlı) fiyatlandırma, mamulün 
esas fiyatı daha önce açıklanan usullerden 
biriyle belirlendikten sonra bu fiyatı yuvarlak 
olarak almayıp, onun hemen altındaki küsürlü 
rakamın benimsenmesi taktiğidir. Örneğin, 

birim satış fiyatı -ister maliyete, ister talebe 
göre belirlensin-  2000 TL olarak saptanmışsa, 
bunun yerine 1995 TL fiyatın konulmasıdır. 
Daha ucuz fiyatlı 5 TL gibi ürünlerde de yine 
benzer şekilde kuruşlu olarak 4,99 TL veya 
4,95 TL gibi belirlenmesi örnektir. Bunun 
psikolojik olarak tüketicileri etkilediği 
bilindiğinden özellikle perakende ticarette çok 
yaygın olarak kullanılır(Mucuk, 2005: 259; 
Kotler, 2002: 225; Kotler vd., 1999: 727-728; 
Boone ve Kurtz, 2011: 652). 

Yapılan araştırmalar ve analizler, fiyatın 
yuvarlak rakamın biraz altında belirlenmesi ile 
satışların artabileceğini göstermiştir.  
Fiyatların kalanlı bir biçimde belirlenmesinin 
satışları artırdığı görülmesi üzerine konu 
araştırılmış ve şu sonuçlar ortaya 
çıkmıştır(İslamoğlu, 2009: 155):  

 Tüketiciler tam fiyatı değil daha alt sınırdaki 
fiyatı algılamaktadırlar,  

 Tüketiciler işletmenin fiyatları indirebileceği 
düzeye kadar indirdiklerine inanmaktadırlar. 

1.LİTERATÜR 

Ürünlerin satış fiyatların, yuvarlak bir sayının 
hemen altında küsüratlı ya da kalanlı bir 
şekilde fiyatlanması durumunda bu ürünlerin 
ya da reklamların lehine eğilimin olduğu 
sistematik araştırmalar tarafından 
desteklenmektedir(Rudolph, 1954: 22-24; 
Twedt, 1965: 54-55; Friedman, 1967: 187-201; 
Kreul, 1982: 70-75; Tsiros ve Hardesty, 2010: 
49-64).  

17,99 ya da 99 ile biten fiyatlarda olduğu gibi 
bir fiyat sağdaki veya bitiş basamağı arasındaki 
rakamın 9 olarak kullanımı ile gerçekleştiği 
görülmektedir(Schindler ve Kibarian, 2001: 
95-99). Kalansız şekilde fiyatlandırma yerine 
küsüratlı fiyatlandırmaya gidilmesi 
durumunda satışları arttırıcı bir etki 
oluşmaktadır. Ancak kalanlı bir fiyatlandırma 
bazen tüketiciler tarafından düşük fiyatlı bir 
ürün olduğu, üründe indirim yapıldığı ya da 
ürünün kalitesinin düşük olduğu imajı 
oluşturabilmektedir. Schindler ve Kibarian 
(2001) yaptıkları araştırma sonucunda, 
ürünün fiyatında indirim yapıldığı algısının 
oluşabileceği, reklam yapan kuruluşun 
kalitesiyle orantılı bir şekilde ürün kalitesinin 
algılanabileceği şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır. 
Ayrıca 95 veya 49 şeklindeki kalanlı 
fiyatlandırmalarının da yeni araştırmalarla 
değerlendirilmesini önermişlerdir. 
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Shoemaker vd.’nin (2003: 1753-1758) 
çalışmasına bakıldığında; küsüratlı 
fiyatlandırmanın satışları arttırabileceği ve 
kalite algısı yaratacağı ancak cinsiyete göre 
farklılaştığı sonuçlar arasında yer almıştır. 

Tüketici karar sürecinde fiyat yapısal bir 
değişken olarak görülmektedir. Parsa ve Hu 
(2004: 21-30) yaptıkları çalışmada Amerika ve 
Tayvan’daki restoranlardaki küsüratlı 
fiyatlandırma uygulamalarını 
karşılaştırmışlardır. Kalite ve değer kavramları 
üzerinde durulmuş, ürünlerin 
fiyatlandırılmasında 8-9 lu kalanların 0 ve 5 
arası kalanlardan daha avantajlı oldukları 
görülmüştür. Parsa ve Hu (2004: 21-30)'a 
göre; kaliteyi ön plana alarak yüksek fiyatlı 
ürünlerin sunulduğu imajını vermek isteyen 
işletmelerin kalansız (0-kalanlı) fiyat 
uygulamalarına gittikleri; ancak, ucuzluğu, 
indirimi ve iyi değeri ortaya koymaya çalışan 
işletmelerin ise kalanlı ve genellikle de 9 
kalanlı fiyatlandırmaya gittikleri 
görülmektedir.  

Bizer ve Schindler (2005: 771-783) yaptıkları 
çalışmada, küsüratlı fiyatlandırmanın 
ödemeleri arttırdığına değinilmiş, sağ tarafta 
kalan son iki fiyat hanesine az dikkat ettiklerini 
ortaya koymuş, çeşitli küsüratlarda 
alışverişleri deneyimleyenlerle yaptıkları 
çalışmalarla yine küsüratlı şekilde 
fiyatlandırmanın yararına ve önemine dikkat 
çekerek avantajlarını kanıtlamaya 
çalışmışlardır. Çalışmalarda konu 9’lu biten 
etki şeklinde ifade edildiği de görülmektedir.  

Bray ve Harris (2006: 601-617), 
çalışmalarında küsüratlı fiyatın kuruşlar 
şeklinde ifade edilmesi durumunda, fiyatın 
sağdaki kuruşların atılıp fiyatın solundaki 
hanenin dikkate alındığı ve böylece daha düşük 
bir fiyatın algılanmasını sağlayabileceğini ifade 
etmişlerdir. 70 yıllık bir tartışma konusu 
olduğunu ifade ettikleri konuyu, İngiltere’de 
yaptıkları uygulama ile örnekleyip küsüratlı 
fiyatın satınalma niyetini etkilediğini 
kanıtlamaya çalışmışlardır.  

Hançer, Biçici ve Tanrısevdi (2007: 21-32) 
psikolojik fiyatlandırma yöntemlerinden birisi 
olarak fiyat sonu yazım stratejisinin, kafe ve 
lüks restoranlardaki uygulama biçimlerini 
araştırmak için yaptıkları çalışmada 
tüketicilerin bu stratejiyle oluşturulmuş 
menülerin algılamalarda ucuz ve yüksek kalite 
imajını yansıtıp yansıtmadığını incelemişlerdir. 
Buna göre ,00’lı küsuratsız fiyat yazım şeklinin, 
yüksek kalite imajını yansıttığı; buna karşın 

,99’lu ve ,00’lı fiyatların ise ucuz fiyat algısı 
ortaya koymadığını ifade etmişlerdir. 

Parsa ve Naipaul (2007-2008) yaptıkları 
çalışma ile, psikolojik fiyatlandırmanın 
tüketicilerin satın alma kararı vermelerini 
etkilediğine değinmiştir. Konunun 
restorandaki ürünlere yönelik uygulamasına 
değinerek kalite ve değeri ilişkin sinyal 
verilmesine neden olunduğunu ortaya 
koymuştur. Özellikle xx,00 şeklinde 
fiyatlandırma yüksek kaliteyi xx,95 orta 
kaliteyi ve xx,99 ise düşük kaliteyi yansıttığını 
ifade ederek önemli bir pazarlama fiyat 
stratejisi olduğunu ifade edilmektedir.  

Manning ve Sprott (2009:328-335) küsüratlı 
fiyatlandırma, sol hane(dijit) etkisi ve seçim 
isimli çalışmalarında, daha önceki çalışmalarca 
ifade edilen konunun önemine değinerek 
tüketici satın alma niyetini etkileyip satın alma 
kararı vermelerine neden olunduğunu, 
tüketicinin virgülden önceki sol taraftaki fiyatı 
algıladığını ortaya koymuşlardır.  

Tsiros ve Hardesty (2010: 49-64) yaptıkları 
çalışmada kuruşlu fiyatlar ve yüksek fiyatlı 
ürünlerde ise kuruşlu olmayan ancak yine 
yuvarlak rakamın altında olan 379 veya 499 
şeklinde fiyatların indirimi yansıttığını ve 
gelecekte yeniden fiyatların artabileceği 
düşüncesiyle tüketici tercihlerini etkilediğine 
değinmişlerdir. 

Kleinsasser ve Wagner (2011: 58-63) 
çalışmalarında turizm sektöründeki 
tüketicilerin küsüratlı fiyatlar ile yüksek ve 
düşük fiyatı nasıl değerlendirip nasıl 
algıladıklarını araştırmıştır. Benzer şekilde 
tüketicilerin kalanlı fiyatlamayla indirim 
yapıldığı hissinin oluştuğu ve satışların 
arttığınına yönelik tespitlerde bulunmuşlardır.  

Carver ve Padgett (2012: 497-511) 
küsüratlı(99’la biten) fiyatlamanın kategorik 
ürün fiyatlaması ve gelecekteki fiyat 
çekiciliğine yönelik deneysel çalışma 
yapmışlardır. 99 ile biten fiyatlandırmanın 
hafızada kalıcılığı ve düşük ya da yüksek fiyat 
algısının yaratılıp yaratılmayacağı üzerine 
çalışarak sol hane(dijit) etkisi üzerinde 
durmuşlardır.  

Legohérel, Guéguen ve Ngobo (2013: 17-25) 
benzer şekilde kuruşla ya da 200 yerine 199 
gibi biten fiyatların tüketici satın alma 
davranışındaki psikolojik etkisini üzerinde 
durmuştur.  

Örgün, Solunoğlu ve Yayla (2013: 29-35) 
yaptıkları çalışmada, psikolojik fiyatlandırma 
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konusunu ele alıp Ankara ilindeki yiyecek 
içecek işletmelerinde uygulama yapmışlar ve 9 
kalanlı şekilde fiyatlandırmanın tüketici satın 
davranışını olumlu etkilediği sonucuna 
varmışlardır. Örgün, Solunoğlu ve Yayla (2013: 
29-35)’nın da belirttiği üzere yabancı 
literatürde konuyla ilgili yapılan birçok çalışma 
bulunmasına rağmen Türkçe literatürde 
konuyla ilgili bu çalışmaların çok fazla olmadığı 
görülmektedir.  

Genel olarak literatür değerlendirildiğinde; 
küsüratlı, kalanlı ya da yuvarlak olmayan 
fiyatların kullanılmasıyla tüketiciyi psikolojik 
olarak etkileyip satın almasını sağlamaya 
yönelten bu fiyatlandırma politikasının 
satışların artmasını sağlayabileceği yıllar 
boyunca yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya 
konmaya çalışıldığı söylenebilir. Ancak bu 
çalışmalarda küsüratların ne olacağını ilişkin 
tam bir açıklamaya gidilmediği ya da 
araştırtılmadığı görülmektedir. Literatürdeki 
bu eksiklikten hareketle, tarafımızca 
gerçekleştirilen çalışmada ise 1 kuruş gibi 
küsüratların (tedavülde bulunmasına rağmen 
gerçek anlamda her zaman dolaşımda 
bulunmayan küsüratların) para üstü olarak 
istenmesi durumunda, işletmelerin küsüratlı 
para üstünü veremedikleri ya da tüketici 
tarafından üstü kalsın şeklinde ifade edildiği 
görülmektedir. Buradan hareketle de bu 
çalışmada, küsüratlı fiyatlandırmayı uygulayan 
kurumsallaşmış perakende işletmelerindeki bu 
hususu örneklemek üzere yapılan uygulamaya 
yer verilmiştir. 1 kuruş tedavülde bulunmasına 
rağmen çoğu işletmenin kasasında 
bulunmadığı ve bu nedenle de geri ödenmediği 
görülmüştür. Pos cihazlarıyla yapılan 
elektronik ödemelerde ise bu durumla 
karşılaşılmamaktadır. 

2. ARAŞTIRMA 

2.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve 
Örneklem 

Bu çalışmada amaç işletmelerin uyguladıkları 
küsüratlı fiyat politikasının tüketiciler 
tarafından algılanışını, tüketicilerin küsüratlı 
fiyata karşı bakış açılarını, küsüratlı fiyat 
uygulanırken dolaşımda olmayan(1 kuruş gibi) 
paralar belirlendiğinde oluşan durumu ortaya 
koymaktır. Araştırma, Kırklareli ilinde 
kurumsallaşmış perakende işletmelerinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu işletmelerinin 
uyguladığı küsüratlı fiyatlandırmada 
dolaşımda olmayan paraları tercih ettiklerinde 
oluşan durumu gözlemlemek ve sonuçlarını 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada 

örneklem olarak perakende işletmelerinden 
gerçekleştirilen alışverişleri gerçekleştiren 
kişilere yönelik uygulanan anket yardımıyla 
elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu kapsamda, 
tesadüfî örnekleme yoluna başvurulmuş 
toplam 300 adet alışveriş gözlemlenmiş ve bu 
alışverişleri gerçekleştiren tüketicilere 
hazırlanan anketi cevaplamaları istenmiştir. 
Anket katılımcılarına yapılan çalışma ve 
anketin içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Bu 
anketlerin içinde yapılan inceleme sonucu 
kısmen ya da eksik doldurulanları araştırma 
dışı bırakılarak kalan 200 adet anket 
değerlendirmeye uygun oldukları tespit 
edilmiştir. Anketler 2014 yılı mayıs-haziran 
aylarında uygulanmıştır. Anketlerin geri dönüş 
oranı 200/300= 0,67 (%67) olarak 
hesaplanmıştır.  

2.2. Araştırmanın Yöntemi ve Modeli 

Araştırma birincil verilere dayalı olarak ilk 6’i 
demografik ve 10’u 5’li likert ölçeğinde olmak 
üzere toplamda 16 adet soru barındıran anket 
yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 
birincil verilere dayalı olarak anket yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Anket formu ilgili 
literatürün taranması ve ulaşılan kaynakların 
değerlendirilmesi sonucu tarafımızca 
oluşturulmuştur. 

Ankete dayalı elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 20 istatistik 
programı kullanılmıştır. Araştırmada 
kullanılan ölçeğin güvenilirlik testi sonucu % 
76,5 hesaplanmıştır(Cronbach’s Alpha=0,765). 
% 70’ten fazla bulunan bu oran anket 
sonuçlarına güvenilebileceğini ifade 
etmektedir(Alpar, 2011: 815; Kalaycı, 2010: 
403, 405).  

Araştırmada kullanılacak test türünü 
belirlemek amacıyla, gerçekleştirilen 
Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi ve 
çizilen Q-Q grafikleri sonucu anket verilerinin 
normal dağılım göstermedikleri tespit 
edilmiştir. Bu nedenle de araştırmada 
parametrik olmayan testler 
kullanılmıştır(Büyüköztürk, 2012:145). 
Gruplar arası ya da içinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıkların olup olmadığı, ilişkisiz iki 
örneklem için Mann Whitney U ve ilişkisiz k-
örneklem için Kuruskal Wallis testleri 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bulunan 
farklılıkların neden kaynaklandığının tespit 
edilmesi amacıyla grupların sıra 
ortalamalarına bakılmıştır. Test sonuçları %5 
(p<0,05) anlamlılık düzeyine göre 
değerlendirmeye alınmıştır. 
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2.3.Bulgular ve Yorum 
Araştırmada 200 adet anket değerlendirilmiş ve tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. 
Tablo 1: Anket Katılımcılarının Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Cinsiyet Frekans Yüzde (%) Yaş  Frekans Yüzde (%) 

Bayan 110 55,0 18-20 17 8,5 
Bay 90 45,0 21-30 107 53,5 
Toplam 200 100,0 31-40 35 17,5 

Ort. Gelir Frekans Yüzde (%) 41-50 30 15,0 

500-700 TL 10 5,0 51-60 11 5,5 
701-1000 TL 19 9,5 Toplam 200 100,0 

1001-2000 TL 89 44,5 Eğitim Durumu Frekans Yüzde (%) 

2001-3000 TL 57 28,5 İlkokul 31 15,5 
3001-4000 TL 17 8,5 Ortaokul 10 5,0 
4001-5000 TL 8 4,0 Lise 67 33,5 
Toplam 200 100,0 Üniversite 92 46,0 

Medeni Durum Frekans Yüzde (%) Toplam 200 100,0 

Evli 94 47,0 Para İadesi Frekans Yüzde (%) 

Bekâr 106 53,0 İstiyorum 112 56,0 
Toplam 200 100,0 İstemiyorum 88 44,0 
   Toplam 200 100,0 

 
Anket katılımcılarının %55’i bayanlardan, 
%45’i erkeklerden oluşmaktadır. Ankete 
katılanların %47’si evli, %53’ü ise bekârdır. 
Ankete katılanların yaş grupları 
incelendiğinde, en yüksek katılım 21-30 yaş 
grubunu, en düşük katılım ise 51-60 yaş 
grubunu oluşturmuştur. Ankete katılanların 
eğitim durumlarına göre, en yüksek katılımı 

%46 oranıyla üniversite mezunları 
oluşturmuştur. Ankete katılanların gelir 
düzeylerine göre en yüksek katılım, %44,5 
oranıyla 1001-2000TL arası gelir elde edenler 
olmuştur. Ankete katılanların %56’sı küsüratlı 
alışverişte para iadesi istemekte %44’ü ise 
para iadesi istememektedir. 

Tablo 2: Anket Katılımcılarının Küsüratlı Fiyatlandırma Politikasına Yönelik Görüşlerinin Dağılımı(%) 

Görüşler (Hiç Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- 
Katılıyorum, 5- Tamamen Katılıyorum)  

1 2 3 4 5   

Bu tarz fiyatlandırma politikalarını işletmeler uygulamamalıdır. 1,5 3,0 8,5 49,0 38,0 4,2 

Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi zarara uğratmaktadır. 3,0 17,5 14,0 35,0 30,5 3,7 

Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketicinin güvenini sarsmaktadır. 0,5 14,5 15,5 47,0 22,5 3,8 

Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi kandırmaktadır. 1,5 13,0 15,5 39,0 31,0 3,9 

Bu tarz fiyatlandırma politikaları kayıt dışına neden olmaktadır. 5,0 16,0 47,0 22,5 9,5 3,2 

Bu tarz fiyatlandırma politikaları devlete vergi kaybı olarak yansımaktadır. 4,5 14,5 36,5 26,0 18,5 3,4 

Dolaşımda bulunmayan para birimlerine ilişkin fiyatlandırma politikaları tercih 
edilmemelidir. 

0,5 1,5 12,0 29,5 56,5 4,4 

Dolaşımda bulunmayan para birimlerine ilişkin fiyatlandırma politikalarına 
yönelik devlet kısıtlayıcı yasal düzenlemeye gitmelidir. 

1,0 2,5 14,0 35,5 47,0 4,3 

Küsüratlı fiyatlandırma politikaları kurumsal açıdan problemlere neden 
olmaktadır.  

8,5 12,0 49,5 23,0 7,0 3,1 

Küsürat farkları kasiyere ek gelir olarak kalmaktadır. 35,5 20,0 29,0 8,5 7,0 2,3 

Küsürat farkları işletmeye ek gelir olarak kalmaktadır. 10,0 6,0 9,0 28,0 47,0 4,0 

Tablo 2’de anket katılımcılarının küsüratlı 
fiyatlandırma politikasına yönelik görüşleri yer 
almaktadır. Buna göre, “Bu tarz fiyatlandırma 
politikalarını işletmeler uygulamamalıdır”, “Bu 
tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi zarara 
uğratmaktadır.”, “Bu tarz fiyatlandırma 
politikaları tüketicinin güvenini sarsmaktadır.”, 
“Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi 
kandırmaktadır.”, “Dolaşımda bulunmayan 
para birimlerine ilişkin fiyatlandırma 
politikaları tercih edilmemelidir.”, “Dolaşımda 
bulunmayan para birimlerine ilişkin 

fiyatlandırma politikalarına yönelik devlet 
kısıtlayıcı yasal düzenlemeye gitmelidir.” ve 
“Küsürat farkları işletmeye ek gelir olarak 
kalmaktadır.” görüşlerine katılım düzeylerinin 
var olduğu görülmektedir.  

“Bu tarz fiyatlandırma politikaları devlete vergi 
kaybı olarak yansımaktadır.” görüşüne de 
katılım olmakla birlikte kararsızlarında olduğu 
göze çarpmaktadır. 
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 “Bu tarz fiyatlandırma politikaları kayıt dışına 
neden olmaktadır.”, “Küsüratlı fiyatlandırma 
politikaları kurumsal açıdan problemlere 
neden olmaktadır.” görüşlerine katılım 

düzeylerinde kararsızların çoğunlukta olduğu 
görülmektedir. “Küsürat farkları kasiyere ek 
gelir olarak kalmaktadır.” görüşüne ise 
katılımın pek fazla olmadığı görülmektedir. 

 
Tablo 3: Anket Katılımcılarının Küsüratlı Fiyatlandırma Politikasına Yönelik Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre 
Farklılıklarının Test Sonuçları ve Sıra Ortalamaları 

Görüşler Bay Bayan p 
Bu tarz fiyatlandırma politikalarını işletmeler uygulamamalıdır. 89,38 109,60 0,007 
Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi güvenini sarsmaktadır. 91,94 107,50 0,043 

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05). 

 

Ankete katılanların küsüratlı fiyatlandırma 
politikasına yönelik görüşleri cinsiyet 
özelliklerine göre Mann-Whitney U testi 
uygulanarak farklılıkların olup olmadığı test 
edilmiştir. Buna göre, katılımcıları 
cinsiyetlerine göre iki görüşte istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar olduğu 
görülmüştür(p<0,05). Tablo 3’teki Mann-
Whitney U testi sonuçları ve sıra 
ortalamalarına göre; “Bu tarz fiyatlandırma 
politikalarını işletmeler uygulamamalıdır.” ve 
“Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketicinin 
güvenini sarsmaktadır.” görüşlerine bayan 

katılımcıların bay katılımcılardan daha fazla 
katıldıkları bu nedenle farklılığa neden 
oldukları söylenebilir. Ankete katılanların 
küsüratlı fiyatlandırma politikasına yönelik 
görüşleri yaş özelliklerine göre Kruskal Wallis 
testi uygulanarak farklılıkların olup olmadığı 
test edilmiştir. Buna göre, katılımcıları 
yaşlarına göre iki görüşte istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar olduğu 
görülmüştür(p<0,05). Bulunan farklılıkların 
kaynağının tespit edilmesi amacıyla Tablo 4 ve 
Tablo 5’te gruplar ikili olarak Mann Whitney U 
testi yardımıyla karşılaştırılmıştır.  

Tablo 4: Katılımcıların Yaşlarına Göre “Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketicinin güvenini sarsmaktadır.” 
Görüşüne İlişkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

 (I) Yaş (J) Yaş 
Sıra Ortalamaları Kruskal Wallis Testi 

(p) I J p 

18-20 

21-30 82,41 59,34 0,009* 

0,013* 

31-40 31,15 24,24 0,093 

41-50 27,65 21,93 0,138 

51-60 17,88 9,27 0,006* 

21-30 

31-40 68,88 79,50 0,158 

41-50 66,86 76,65 0,205 

51-60 60,96 45,32 0,126 

31-40 
41-50 32,87 33,15 0,948 

51-60 25,77 16,27 0,025* 

41-50 51-60 23,22 14,95 0,034* 

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05). 

 
Tablo 4’teki sıra ortalamalarına göre, “Bu tarz 
fiyatlandırma politikaları tüketiciyi güvenini 
sarsmaktadır.” görüşüne İlişkin, 18-20’li yaş 
grubunun diğer gruplara göre daha yüksek 

katılımda oldukları ve yaşlı katılımcıların ise görüşe 
daha az katılım sergiledikleri bu nedenle de 
farklılaşma meydana getirdikleri ifade edilebilir. 

Tablo 5: Katılımcıların Yaşlarına Göre “Küsürat farkları kasiyere ek gelir olarak kalmaktadır.” Görüşüne İlişkin 
Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

 (I) Yaş (J) Yaş 
Sıra Ortalamaları Kruskal Wallis Testi 

(p) I J p 

18-20 

21-30 81,15 59,54 0,016* 

0,018* 

31-40 30,74 24,44 0,147 

41-50 28,24 21,60 0,101 

51-60 18,53 8,27 0,001* 

21-30 

31-40 69,99 76,11 0,424 

41-50 68,24 71,70 0,660 

51-60 61,56 39,50 0,031* 

31-40 
41-50 33,64 32,25 0,760 

51-60 25,97 15,64 0,019* 

41-50 51-60 23,33 14,64 0,030* 

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05). 



Serdar Canbaz, Gülsen Demirkol Geroğlu; İşletmelerin Uyguladıkları Küsüratlı Fiyatlandırma Politikasının Tüketiciler Tarafından 

Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma 
 

AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 1 Yıl: Haziran 2015 Sayfalar: 71-82 

Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: June 2015 Pages: 71-82 

77 

Tablo 5’teki sıra ortalamalarına göre, “Küsürat 
farkları kasiyere ek gelir olarak kalmaktadır.” 
görüşüne genç yaş grubu olan 18-20’li yaş 
grubunun daha fazla katıldığı ve yine yaşlı 
kesim olan 51-60’lı yaş grubunun ise görüşe 
daha temkinli yaklaştıkları söylenebilir. 
Ankete katılanların küsüratlı fiyatlandırma 
politikasına yönelik görüşleri eğitim durumu 
özelliklerine göre Kruskal Wallis testi 

uygulanarak farklılıkların olup olmadığı test 
edilmiştir. Buna göre, katılımcıları eğitim 
durumu özelliklerine göre üç görüşte 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu 
görülmüştür(p<0,05). Bulunan farklılıkların 
kaynağının tespit edilmesi amacıyla Tablo 6, 
Tablo 7 ve Tablo 8 ’de gruplar ikili olarak Mann 
Whitney U testi yardımıyla karşılaştırılmıştır. 

Tablo 6: Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre “Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi zarara 
uğratmaktadır.” Görüşüne İlişkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu Karşılaştırma 
Tablosu 

 (I) Eğitim Durumu (J) Eğitim Durumu 
Sıra Ortalamaları Kruskal Wallis Testi 

(p) I J p 

İlkokul 
 

Ortaokul 23,19 14,20 0,027* 

0,046* 

Lise 54,97 46,97 0,176 

Üniversite 60,03 62,66 0,708 

Ortaokul 
 

Lise 32,75 39,93 0,327 

Üniversite 33,10 53,50 0,031* 

Lise Üniversite 71,62 86,10 0,042* 

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05). 

 

Tablo 6’daki sıra ortalamalarına göre, ilkokul 
mezunu katılımcıların ortaokul ve lise 
mezunlarına göre “Bu tarz fiyatlandırma 
politikaları tüketiciyi zarara uğratmaktadır.” 

Görüşüne daha fazla katıldıkları ve üniversite 
mezunlarının ise en yüksek katılımı 
sergiledikleri bu nedenle de farklılığa neden 
oldukları söylenebilir. 

Tablo 7: Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre “Dolaşımda bulunmayan para birimlerine ilişkin fiyatlandırma 
politikaları tercih edilmemelidir.” Görüşüne İlişkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının 
Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

 (I) Eğitim Durumu (J) Eğitim Durumu 
Sıra Ortalamaları Kruskal Wallis Testi 

(p) I J p 

İlkokul 
 

Ortaokul 24,35 10,60 0,000* 

0,001* 

Lise 58,95 45,13 0,010* 

Üniversite 73,37 58,17 0,017* 

Ortaokul 
 

Lise 22,60 41,45 0,007* 

Üniversite 28,10 54,04 0,004* 

Lise Üniversite 78,16 81,34 0,631 

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05). 

Tablo 7’deki sıra ortalamalarına göre, 
katılımcıların eğitim durumlarına göre 
“dolaşımda bulunmayan para birimlerine 
ilişkin fiyatlandırma politikaları tercih 
edilmemelidir” görüşüne en yüksek katılımı 

ilkokul mezunları göstererek diğer gruplardan 
farklılaşmakta ve en az katılım düzeyini de 
ortaokul mezunlarının sergilediği 
görülmektedir.  

Tablo 8: Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre “Dolaşımda bulunmayan para birimlerine ilişkin fiyatlandırma 
politikalarına yönelik devlet kısıtlayıcı yasal düzenlemeye gitmelidir.” Görüşüne İlişkin Kruskal Wallis Testi ve 
Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

 (I) Eğitim Durumu (J) Eğitim Durumu 
Sıra Ortalamaları Kruskal Wallis Testi 

(p) I J p 

İlkokul 
 

Ortaokul 23,58 13,00 0,005* 

0,020* 

Lise 59,81 44,73 0,007* 

Üniversite 74,44 57,81 0,013* 

Ortaokul 
 

Lise 32,05 40,04 0,253 

Üniversite 41,55 52,58 0,229 

Lise Üniversite 79,35 80,47 0,870 

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05). 

Tablo 8’deki sıra ortalamalarına göre, 
katılımcıların eğitim durumlarına göre 
“dolaşımda bulunmayan para birimlerine 
ilişkin fiyatlandırma politikalarına yönelik 

devlet kısıtlayıcı yasal düzenlemeye gitmelidir” 
görüşüne ilkokul mezunu katılımcıların en 
yüksek katılımı göstererek diğer gruplardan 
farklılaştığı söylenebilir. 
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Tablo 9: Katılımcıların Gelir Durumlarına Göre “Dolaşımda bulunmayan para birimlerine ilişkin fiyatlandırma 
politikaları tercih edilmemelidir.” Görüşüne İlişkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının 
Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

 (I) Gelir Grubu (J) Gelir Grubu 
Sıra Ortalamaları Kruskal Wallis Testi 

(p) I J p 

500-700 TL 701-1000 TL 16,95 13,97 0,345 

0,006* 

1001-2000 TL 38,05 51,34 0,101 

2001-3000 TL 29,70 34,75 0,394 

3001-4000 TL 14,85 13,50 0,645 

4001-5000 TL 9,35 9,69 0,879 

701-1000 TL 1001-2000 TL 35,11 58,64 0,001* 

2001-3000 TL 29,82 41,39 0,029* 

3001-4000 TL 17,42 19,71 0,492 

4001-5000 TL 12,84 16,75 0,214 

1001-2000 TL 

2001-3000 TL 76,19 69,31 0,258 

3001-4000 TL 56,50 37,79 0,008* 

4001-5000 TL 50,01 37,75 0,161 

2001-3000 TL 
3001-4000 TL 39,36 31,26 0,130 

4001-5000 TL 33,47 29,63 0,542 

3001-4000 TL 4001-5000 TL 12,32 14,44 0,465 

* İstatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur (p<0,05). 

 
Ankete katılanların küsüratlı fiyatlandırma 
politikasına yönelik görüşleri gelir 
durumlarına göre Kruskal Wallis testi 
uygulanarak farklılıkların olup olmadığı test 
edilmiştir. Buna göre, katılımcıları gelir 
durumlarına göre sadece “Dolaşımda 
bulunmayan para birimlerine ilişkin 
fiyatlandırma politikaları tercih 
edilmemelidir.” görüşünde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar olduğu 
görülmüştür(p<0,05). Bulunan farklılıkların 

kaynağının tespit edilmesi amacıyla Tablo 9’da 
gruplar ikili olarak Mann Whitney U testi 
yardımıyla karşılaştırılmıştır.  

Tablo 9’da sunulan sıra ortalamalarına göre, 
701-1000 tl gelir grubunun görüşe en az 
katılım göstererek, 1001 ve 3000 tl arası 
gruptan özellikle farklılaştığı, 1001-2000Tl 
grubunun yüksek katılımda olduğu bu nedenle 
de farklılaşmaya neden oldukları söylenebilir. 

Tablo 10: Anket Katılımcılarının Küsüratlı Fiyatlandırma Politikasına Yönelik Görüşlerinin Para İadesi İsteyip 
İstememe Durumlarına Göre Farklılıklarının Test Sonuçları ve Sıra Ortalamaları 

Görüşler Para İadesi 
İsteyen 

Para İadesi 
İstemeyen 

p 

Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi zarara uğratmaktadır. 111,25 86,81 0,002 
Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketicinin güvenini sarsmaktadır. 109,41 89,16 0,009 
Bu tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi kandırmaktadır. 113,02 84,57 0,000 
Dolaşımda bulunmayan para birimlerine ilişkin fiyatlandırma politikalarına 
yönelik devlet kısıtlayıcı yasal düzenlemeye gitmelidir. 

111,92 85,96 0,001 

Küsürat farkları işletmeye ek gelir olarak kalmaktadır. 107,56 91,51 0,037 

 
Ankete katılanların küsüratlı fiyatlandırma 
politikasına yönelik görüşleri para iadesi 
isteyip istememelerine göre Mann-Whitney U 
testi uygulanarak farklılıkların olup olmadığı 
test edilmiştir. Buna göre, katılımcıları para 
iadesi isteyip istememelerine göre Tablo 10’da 
gösterilen 5 görüşte istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar olduğu görülmüştür(p<0,05). Tablo 
10’da yer alan sıra ortalamalarına göre para 
iadesi isteyen katılımcıların tablodaki 
görüşlere daha çok katıldığı, para iadesi 
istemeyenlerin ise daha az katılmalarından 
kaynaklanan farklılıkların olduğu belirtilebilir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küsüratlı fiyat, mamulün esas fiyatı 
belirlendikten sonra bu fiyatı yuvarlak olarak 
almayıp, onun hemen altındaki küsürlü 
rakamın benimsenmesi şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Literatürden; küsüratlı, kalanlı ya 
da yuvarlak olmayan fiyatların kullanılmasının 
tüketiciyi psikolojik olarak etkileyip satın 
almasını sağladığı ve böylece satışların 
artmasına katkıda bulunduğu yıllar boyunca 
yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya konmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Ancak bu 
çalışmalarda küsüratların ne olacağını ilişkin 
tam bir açıklamaya gidilmediği ya da 
araştırtılmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle de, tarafımızca gerçekleştirilen 
çalışma ile işletmelerin uyguladıkları küsüratlı 
fiyat politikasının tüketiciler tarafından 
algılanışını, tüketicilerin küsüratlı fiyata karşı 
bakış açılarını, küsüratlı fiyat uygulanırken 
dolaşımda olmayan paralar belirlendiğinde 
tüketici tarafından algılanan durumu ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Kırklareli ilinde 
kurumsallaşmış perakende işletmelerinde 
tesadüfi örnekleme yoluna gidilmiş, ilk 6’sı 
demografik ve 10’u 5’li likert ölçeğinde olmak 
üzere toplamda 16 adet soru barındıran anket 
yardımıyla, 200 adet alışverişle ilgili istatistiki 
çalışma yapılmıştır. Araştırmada güvenilirlik 
testi sonucunda, anket sonuçlarına 
güvenilebileceği sonucu çıkmaktadır. 
Araştırmaya katılanların çoğunluğunu %55’lik 
oranla bayanlardan, %53’ü bekâr bireylerden, 
%53,5’i 21-30 yaş grubundan, %46’sı 
üniversite eğitimi alanlardan, %44,5’i de 1001-
2000TL arası gelir sahip bireylerden 
oluşmaktadır. 

Ankete katılanların cinsiyet özelliklerine göre; 
“Bu tarz fiyatlandırma politikalarını işletmeler 
uygulamamalıdır ve tüketicinin güvenini 
sarsmaktadır.” görüşlerine bayan katılımcıların 
oranı bay katılımcılardan daha yüksektir. 
Ankete katılanların yaş özelliklerine göre; “Bu 
tarz fiyatlandırma politikaları tüketicinin 
güvenini sarsmaktadır.” ve  “Küsürat farkları 
kasiyere ek gelir olarak kalmaktadır.” 
görüşlerine ilişkin, 18-20’li yaş grubunun diğer 
gruplara göre daha yüksek katılımda oldukları 
gözlenmiştir.  

Ankete katılanların eğitim durumuna göre; “Bu 
tarz fiyatlandırma politikaları tüketiciyi zarara 
uğratmaktadır.” görüşüne üniversite 
mezunlarının en yüksek katılımı sergiledikleri, 
“dolaşımda bulunmayan para birimlerine 
ilişkin fiyatlandırma politikaları tercih 
edilmemelidir ve devlet kısıtlayıcı yasal 
düzenlemeye gitmelidir” görüşlerine en yüksek 
katılımı ilkokul mezunları göstererek diğer 
gruplardan farklılaşmaktadır. Ankete 
katılanlardan 1001-2000Tl gelir grubundakiler 
en yüksek katılımla “Dolaşımda bulunmayan 
para birimlerine ilişkin fiyatlandırma 
politikaları tercih edilmemelidir.” görüşünde 
yoğunlaşmıştır. Anket katılımcıları arasında en 
yüksek oran para iadesi isteyen katılımcılara 
ait olup; “Bu tarz fiyatlandırma politikaları 
tüketiciyi zarara uğratmaktadır, güvenini 
sarsmaktadır ve kandırmaktadır, dolaşımda 
bulunmayan para birimlerine ilişkin devlet 
kısıtlayıcı yasal düzenlemeye gitmelidir ve bu 
farklar işletmeye ek gelir olarak kalmaktadır. ” 
görüşlerinde yoğunlaşmıştır.  

Bu çalışma sonuçlarına göre tüketiciler; bu tarz 
fiyatlandırma politikalarını uygulayan 
işletmeler tarafından, zarara uğratıldığına,  
kandırdığına inanmaktadır ve bu sebeple de 
işletmelere olan güvenleri sarsılmaktadır. 
Küsüratlı fiyatlandırma politikası tüketiciler 
tarafından hem işletmenin imajı hem de 
çalışanlar üzerinde ek gelir kalması gibi 
olumsuz bir algıya sebep olmaktadır. 
İşletmelerin bu olumsuz imajları yok etmesi 
için dolaşımda bulunmayan para birimleri 
tercih edilmemesi önerilebilir. Çünkü 
dolaşımda bulunmayan veya para üstü 
herhangi bir sebeple verilmeyen küsürat 
farklarının çalışana ek gelir olarak yansıdığına 
inandıkları yapılan çalışma neticesinde 
belirlenmiştir. Bu yüzden bu olumsuz algıyı 
ortadan kaldırmak için işletmelerin ve yetkili 
makamların gerekli tedbirleri almaları gerekli 
olmaktadır. Özellikle tedavülde bulunmasına 
rağmen gerçek anlamda dolaşımda 
bulunmayan 1 kuruş gibi para biriminin 
uygulanmasına yönelik devlet tarafından 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekli 
olabilir.  
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ÖZ 

Çalışmamızda cari, yatırım ve transfer harcamalarından oluşan kamu harcamalarının istihdam üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Kullanılan seriler 1990-2013 arasındaki yıllık verilerden oluşmaktadır. Verilerimize birim kök testi 
(ADF)ve Granger nedensellik testi kullanılarak Türkiye için verilerin analizi yapılmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlara 
göre kamu harcamalarından istihdama doğru bir nedensellik ilişkine rastlanılmamıştır. İstihdamdan cari harcama-
lara doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  Ayrıca regresyon sonuçlarımıza göre özel sektör yatırım har-
camaları toplam istihdamı pozitif yönde etkilemektedir. Buna göre özel sektör yatırım harcamaları %1 arttığında 
istihdam %0.12 oranında artmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Kamu harcamaları, istihdam, Granger nedensellik analizi. 
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AN ASSESSMENT ON THE EFFECT OF PUBLİC EXPENDİTURES ON TOTAL 
EMPLOYMENT IN TURKEY 

ABSTRACT 

This study examines the effect of public expenditure consisting of current investment and transfer expenditures 
on employment. Data used in the study is compiled from a period between 1990 and 2013. We applied unit root 
(ADF) and Granger causality tests to examine the data for Turkey. Our results indicate that there is no causality 
running from public expenditure to employment. However, our findings show that there is a causality running 
from employment to current public expenditure. Furthermore, according to our regression results, private sector 
investment expenditure affects employment positively. This result implies that a % 1 increase in private sector 
investment gives way to a % 0,12 increase in employment. 
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GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli ekonomik 
sorunlarından birisi işsizlik problemidir. İşsiz-
lik hem ekonomik anlamda hem de sosyal (top-
lumsal) anlamda birçok sorunu da beraberinde 
getirmektedir. Bu nedenle ülkeler uygulamış 
oldukları iktisadi politikalarla işsizliği azaltıp 
istihdamı arttırmayı hedeflemektedirler. İstih-
damın artmasında etkili olan unsurların başın-
da uygulanan ekonomi politikaları gelmekte-
dir. Bu politikalarda temel olarak para ve mali-
ye politikalarıdır.  

Maliye politikaları içerisinde istihdamı etkile-
yebileceği düşünülen en önemli araçlardan 
birisi kamu harcamalarıdır. Kamu harcamaları; 
cari harcamalar, yatırım harcamaları ve trans-
fer harcamalarının toplamından oluşmaktadır. 
Ekonomik sınıflandırmaya göre ele alınan ka-
mu harcamalarının iktisadi etkileri daha iyi 
analiz edilmektedir. Kamu harcamalarının 
toplam talebi üretimi ve dolayısıyla istihdamı 
arttırması beklenmektedir. Bu nedenlerden 
dolayı çalışmada kamu harcamalarının istih-
dam üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.  

1. KAMU HARCAMALARI VE İSTİHDAM 

1.1. İstihdam Kavramı 

İstihdam, bir taraftan doğrudan insana odak-
lanması sebebiyle sosyal politikanın, diğer 
taraftan üretimi gerçekleştiren ve ekonomik 
değer yaratan emeği ele alması açısından ikti-
sat biliminin sınırlarına girmektedir. Ancak 
sosyal politikacılar istihdamı bir amaç olarak 
kabul ederken; iktisatçılar gelir elde etme he-
define ulaşmanın bir aracı şeklinde değerlen-
dirmektedir (SERTER, 1993: 3). İstihdam keli-
mesi genel anlamda işgücünün çalışması ve 
çalıştırılması anlamında kullanılmaktadır. İs-
tihdam kavramını geniş ve dar olmak üzere iki 
şekilde açıklamak mümkündür. Dar anlamda 
istihdam kavramı ise üretim faktörlerinden 
işgücünün, çalışma ya da çalıştırılmasını 
(ÖREN, 2013: 69; GÜL, v.d,2009: 8)  ifade eder-
ken, geniş anlamda istihdam kavramı, üretim 
faktörlerinin üretim sürecindeki kullanma 
düzeylerini (KÖKLÜ, 1987: 67; HESAPÇIOĞLU, 
1994: 287) ifade etmektedir.  

1.1.1. İstihdam Türleri 

Milli ekonomideki iş gücünün çalışma koşulla-
rını belirtmesi için istihdam teorisi ile ilgili 
olan tam istihdam, eksik istihdam, aşırı istih-
dam kavramları kullanılmaktadır (ÜNSAL, 
2007: 87). Bu kavramların incelenmesi, emek 
haricinde diğer üretim faktörlerinin kullanı-
mıyla yakından ilgili olmaları nedeniyle ve 
istihdam kavramının geniş tanımlamasını ver-

melerinden kaynaklanmaktadır (TÜRKBAL, 
2005: 382).  

Tam istihdam bir ekonomide bütün üretim 
faktörlerinin üretime katılmış olma durumunu 
ifade etmektedir. Tam istihdam sadece emek 
faktörü dikkate alınarak; cari ücret düzeyi ve 
mevcut çalışma koşullarında çalışmak isteyen 
herkesin iş bulduğu/iş sahibi olabildiği istih-
dam düzeyi (AREN, 1992: 1; SERTER, 1993: 
32) olarak tanımlanmaktadır. Ekonominin 
mevcut üretim potansiyelinden tam olarak 
yararlanılması tam istihdam durumunu ifade 
etmektedir (PEKİN, 2007: 100). Başka bir ifa-
deyle, ekonomide atıl ya da çalışmayan kapasi-
te bulunmamaktadır. Tam istihdam teorik bir 
durumdur ve bu nedenle, tam istihdam duru-
munda %3- 5 oranında bir işsizliğin varlığı 
kabul edilmektedir (TALAS, 1997: 138). Nere-
deyse tüm ülkelerde yer ve iş değiştirmeler, 
işgücü piyasası hakkındaki bilgisizlik, işgücü 
arzı ve talebinin aynı zamanda karşılaşamama-
sı gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan işsizlik 
durumu tam olarak ortadan kaldırılamamak-
tadır. 

İstihdam edilen emeğin temsil ettiği verim-
li/üretken kapasitenin kullanılmaması duru-
munu ise eksik istihdamı tanımlamaktadır 
(BAŞTAYMAZ,1983: 253). Eksik istihdam du-
rumunda sermaye malları tam kapasite çalı-
şamamakta ve teknolojik gelişmelere ayak 
uyduramadığı için toprak ta azami şekilde 
değerlendirilememektedir (BERBEROĞLU, 
1996: 148). ILO, bir bireyin durumunun eksik 
istihdam olarak tanımlanabilmesi için şu şart-
ları sağlanması gerektiğini belirtmiştir (ILO, 
2003: 65):  

- Mevcut iş durumunu değiştirmesinin gönüllü-
lük esaslı olması,  

- İşini değiştirmeyi belirlenen bazı nedenlere 
dayanarak tercih etmesi veya istemesi,  

- İş faaliyetini değiştirmeye uygun olması 
ve/veya değiştirmek için iş araması. 

Emek faktörünün bir ekonomide veya bir böl-
gede belirli bir dönemde tam kapasite ile üre-
tim sürecinde olduğu halde, miktar itibariyle 
daha çok emek gücüne ihtiyaç duyulduğu eko-
nomik durum ise aşırı istihdam olarak tanım-
lanmaktadır (EYÜBOĞLU, 2003: 12). 

1.1.2. İstihdam Politikaları 

İşsizliğin nedenlerini ortadan kaldırabilmek ve 
istihdam düzeyini artırmak için birçok politika 
eş anlı olarak uygulanmaya konulmaktadır. 
İşsizlik ve istihdam probleminin çözümü için 
geliştirilen bu politikalar aktif ve pasif istihdam 
politikaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Pasif 
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istihdam politikaları, gelir desteği yapılarak 
işsizliğin sonuçlarını onarmaya yönelik önlem 
ve uygulamaları (BİÇERLİ, 2003: 455) kapsar-
ken; aktif istihdam politikaları, işsizlerin beceri 
ve yeteneklerini artırmaya yönelik eğitim 
programlarından oluşmaktadır ( AY, 2012: 
330, KAPAR, 2006: 343). 

Pasif istihdam politikaları işinden ayrılan ya da 
iş bulamayan bireylerin satın alma gücünü 
sabit tutabilmesi için gelir desteği sağlamayı 
amaçlayan politikalar olarak uygulanmaktadır. 
Aynı zamanda pasif istihdam politikaları mev-
cut çalışanların işten çıkarılmasını önleyerek 
istihdamın korunması amacıyla geliştirilen 
programları da kapsamaktadır (ÖREN, 2013: 
88; EROL ve ÖZDEMİR, 2012: 70). Pasif istih-
dam politikaları her ülkede farklılık göster-
mekle birlikte, kısa çalışma ödeneği, işsizlik 
sigortası, sosyal yardımlar ve ücret garanti 
fonu olarak dört grupta incelenmektedir. 

İşsizlik sigortasının işsizlik tehlikesi ile karşı 
karşıya olan sigortalılara ekonomik güvence 
sağlama işlevi, işsizlik ödeneği aracılığıyla 
yapılmaktadır (GÜZEL, 2000: 830). 4447 sayılı 
işsizlik sigortası kanununun 50. maddesine 
göre: hizmet akdinin sona ermesinden önceki 
son 120 gün kesintisiz prim ödeyerek sürekli 
çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; ( İşsizlik 
Sigortası Kanunu, 1999: madde 50 ) 

 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik si-
gortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
180 gün 

 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik si-
gortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
240 gün 

 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir. 

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel 
veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işye-
rindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici ola-
rak önemli derecede azaltılması veya işyerinde 
faaliyetin kısmen veya tamamen geçici olarak 
durdurulması durumlarında işçilere çalıştırıl-
madıkları süre karşılığında işsizlik sigortasın-
dan ödenmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin 
azami süresi 3 ay olup bu süre içerisinde işsiz-
lere işsizlik ödeneği kadar kısa çalışma ödeneği 
verilmektedir. (Türkiye İş Kurumu, 2011: 50) 

Bir diğer pasif istihdam politikası ise İşsizlik 
Sigortası Fonu kapsamında oluşturulan Ücret 
Garanti Fonu’dur. İşçilerin çalışma süreleri 
zarfında, üç aylık ödenmeyen ücret alacakları, 
işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesin-
den önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 
çalışmış olması şartı ile başvuru tarihinden 

itibaren 30 gün içerisinde Ücret Garanti Fonu 
dâhilinde ödenmektedir. 

Sosyal yardımlar pasif istihdam politikaları 
arasında en son başvurulacak araç olarak ta-
nımlanmaktadır. Sosyal yardımlar diğer sosyal 
politikaların yoksulluğa düşmeyi engelleyeme-
diği durumda sosyal yardım sisteminin devre-
ye girerek kişiye yoksulluk durumundan kur-
tulması için destek sağlanmasını ifade etmek-
tedir. Genellikle bu yardımdan yararlanan 
yoksul kesimler, ücretsiz aile işçileri, 
yevmiyeliler, tarımda çalışanlar, okur - yazar 
olamayanlar veya bir okul bitiremeyenlerdir 
(VARÇIN, 2004: 18). İşgücü piyasasında yeterli 
ve düzenli bir gelir elde edemeyenler sosyal 
yardımların hedef kitlesini oluşturmaktadır 
(ŞEKER ve HACIMAHMUTOĞLU, 2013: 74 ). 
İşsizlik yardımı karşılıksız, işçilerin ve işveren-
lerin prim katkıları olmaksızın yapılan bir 
ödemedir (KORAY, 1992: 11). 

Aktif istihdam politikaları bireyin iş piyasasına 
kanalize olmasını, kolay iş bulmasını sağlayan 
politikalardır (KORKMAZ ve MAHİROĞULLARI, 
2007: 70). Bu programların hedef kitlesi özel-
likle uzun süreli işsizler, engelli işsizler, kadın-
lar, gençler ve göçmenler gibi dezavantajlı 
gruplardır (GÜNDOĞAN ve BİÇERLİ, 2003: 
223). Genelde aktif istihdam politikaları, esnek 
çalışmanın yaygınlaştırılması, bilgilendirme, 
işe aracılık ve işe yerleştirme hizmetleri, genç 
işsizlere iş deneyimi kazandıracak programlar, 
vasıf seviyesini yükseltici eğitim programları, 
istihdam yaratma programları ve girişimciliğin 
teşviki gibi araçlarla sunulmaya çalışılmaktadır 
(UŞEN, 2007: 67, SOHLMAN ve TUMHAM, 
1994: 23). 

1.2. Kamu Harcamaları ve Ekonomik Etkileri 

1.2.1. Kamu Harcaması Kavramı ve Sınıflandı-
rılması 

Kamu harcamaları devletin fonksiyonlarını 
yerine getirebilmesi, toplumsal ihtiyaçların 
karşılanması ve toplumun refahının artırılması 
amacıyla ekonomik ve sosyal hayata müdaha-
lede bulunmak üzere kamusal hizmetlerin 
yerine getirilebilmesi için yapılan parasal har-
camaların (işlem maliyetlerinin) bütününü 
oluşturmaktadır. Kamu harcamalarının önce-
likli amacı kamusal ve yarı kamusal mal ve 
hizmetlerin üretiminin sağlanmasıdır (TÜRK, 
1999: 27, PEHLİVAN, 2011: 66 ve AKSOY, 
1994: 103). Ayrıca kamu harcamaları maliye 
politikasının amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
ekonomik konjonktür gereği yaygın şekilde 
kullanılan bir maliye politikası aracıdır. Söz 
konusu bütçe harcamalarının gayri safi milli 
hasıla içindeki payı, kamunun ekonomi içinde-
ki yeri ve öneminin bir göstergesi olmaktadır 
(ÖNER, 1993: 239). 
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Ekonomi içerisinde kamu harcamaları maliye 
politikası aracı olması nedeni ile de; fiyatlar 
genel düzeyi, üretim, istihdam gelir dağılımı 
gibi unsurlar üzerinde çeşitli etkiler yaratmak-
tadır. Kamu harcamalarının ekonomik etkileri 
harcamanın niteliğine ve türüne göre farklılık 
göstermektedir (PEHLİVAN, 2011: 81). Litera-
türde kamu harcamalarının etkilerini inceleye-
bilmek için farklı unsurlar dikkate alınarak 
kamu harcamaları üzerinde çeşitli sınıflandı-
rılmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmada 
kamu harcamalarının istihdam üzerindeki 
etkisi üzerinde durulacağı için kamu harcama-
larının diğer sınıflandırma yöntemlerine göre 
değil ekonomik kriterlere göre sınıflandırılma-
sının dikkate alınması gerekmektedir.  

Kamu harcamalarının ekonomik etkileri değer-
lendirilirken sadece harcamaların miktarını 
değil ayrıca harcamaların yapısını ve niteliğini 
de dikkate almak gerekmektedir. Kamu harca-
maları, ekonomik sınıflandırmaya göre temel-
de iki şekilde incelenmektedir. Bunlardan bi-
rincisi; kamunun mal ve hizmet satın alımına 
yönelik harcamaları (reel kamu harcamaları) 
ile kamunun transfer harcamaları olarak ay-
rılmaktadır (RAGAN ve THOMAS,1990: 141).  

Reel harcamalar, kamu kesiminin mal ve hiz-
met almak için yani üretim faktörü talebi dola-
yısı ile yaptığı harcamalardır (AKDOĞAN, 
1999: 83). Kamunun mal ve hizmet alımına 
yönelik harcamaları yani kamunun “reel har-
camaları”; cari harcamalar ve yatırım harcama-
ları şeklinde iki kategoride ele alınmaktadır 
(ULUATAM, 1991: 159). Kamu tüketim harca-
maları yani cari harcamalar hizmetin aynı yıl 
içerisinde tüketildiği harcamalardır. Cari har-
camaların büyük bölümü personel harcamala-
rından oluşmaktadır (KİRMANOĞLU, 2012: 39-
40). Cari harcamalar, faydası yapıldığı dönem-
de görülen (Karluk, 1999: 103) ve bir mal, 
hizmet veya işgücü karşılığında yapılan öde-
melerdir. Cari harcamalar ekonomi içerisinde 
yer alan üretim kapasitesini kullanmak için 
gereken mal ve hizmetlerin satın alınması so-
nucunda yapılan ödemelerdir (ERGİNAY, 1973: 
80).  

Yatırım harcamaları ekonomi içerisinde ser-
maye birikimi sağlama ve üretim kapasitesi 
yaratma amacı ile yapılan harcamalardır 
(TÜRK, 1999: 55). Yatırım harcamaları sürekli-
lik arz eden ve faydası yıllara yayılan bir özellik 
taşımaktadır (Devrim, 2002: 108).  

Transfer harcamaları,  devletin karşılıksız ola-
rak gerçekleştirdiği, üretimine doğrudan ek 
talep yaratmayan, kaynakların sosyal gruplar 
ve kişiler arasında yer değiştirme özelliği olan 
harcamalardır (ULUATAM, 2003: 208). Sosyal 

güvenlik giderleri, refah harcamaları, işsizlik 
tazminatları, emekli maaşları ve kamu borç faiz 
ödemeleri gibi devletin herhangi bir üretim 
faktörü satın almaksızın yaptığı harcamalar 
transfer harcaması kategorisine girmektedir 
(DEVEREUX, 1996: 4’ten aktaran BULUT, 
2001).  

Yapılan açıklamalar çerçevesinde anlaşılıyor ki, 
konjonktürel dalgalanmaları giderici ve istik-
rarı sağlayıcı en önemli araçlardan birisi kamu 
harcamalarıdır. Kamu harcamaları bir taraftan 
konjonktürü yakından ilgilendiren bir kavram 
olarak genel istihdam bakımından önem teşkil 
ederken; diğer taraftan da devletin sosyal poli-
tikası açısından emeğin istihdamı yönünden 
önem teşkil etmektedir. Özellikle emeğin istih-
damı ve gelir dağılımı eşitsizliğinin önlenmesi 
açısından yatırım harcamaları ile ekonomik ve 
mali transferler gibi kamu harcamaları oldukça 
etkili birer araç olarak görülmektedir.1 

1.2.2. Türkiye’de Kamu Harcamalarının 
Ekonomik Kriterlere Göre Sınıflandırılması 

Bu çalışmada Türkiye’de kamu harcamalarının 
istihdam üzerine etkisi araştırılmak istenmek-
tedir. Bu nedenle Türkiye’de kamu harcamala-
rının ekonomik kriterlere göre nasıl sınıflandı-
rıldığının öncelikle bilinmesi gerekmektedir. 
Çünkü kamu harcamalarının ekonomi içerisin-
deki etkilerinin nasıl geliştiği noktasında eko-
nomik sınıflandırmaya başvurulması gerek-
mektedir. Bu çerçevede Türkiye’de kamu har-
camalarının ekonomik sınıflandırılmasındaki 
gelişmelerden bahsetmek gerekmektedir.  

 1951 yılından itibaren Türkiye’de kamu har-
camalarının ekonomik sınıflandırılmasında 
cari ve yatırım harcamaları olarak ikili bir ayı-
rıma gidilmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ile birlikte 1964 yılında kamu harcamala-
rı; cari harcamalar, yatırım harcamaları, ser-
maye teşkili ve transfer harcamaları olarak üçe 
ayrılmıştır. Kamu harcamalarının sınıflandı-
rılmasında yapılan bu üçlü ayırım ile birlikte; 
hem bütçenin yatırımlar konusunda plana 
uygunluğu sağlanmak istenmiş, hem de o za-
mana kadar cari harcamalar arasında yer alan 
devlet borçları, vatani hizmet aylıkları, eski 
emekli dul ve yetim maaşları, katma bütçeli 
idareler, belediye, dernek vb. teşekküllere 
yapılan yardımlar sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları arasına alınmıştır. Ayrıca yatırım-
lar arasında bulunan küçük onarım giderleri 
ise cari harcamalar kapsamına alınarak cari 
harcamaları gerçek miktarlarda gösterme ola-
nağı sunulmuştur. 1973 yılında Avrupa Birli-

                                                           

1<http://www.ekodialog.com/kamu_maliyesi/kamu_giderl
erinin_ekonomik_etkileri.html>,(erişim:03.08.2014) 

http://www.ekodialog.com/kamu_maliyesi/kamu_giderlerinin_ekonomik_etkileri.html
http://www.ekodialog.com/kamu_maliyesi/kamu_giderlerinin_ekonomik_etkileri.html
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ği’ne mali uyumun sağlanması ve kamu mali 
yönetiminde yapılanma amacıyla program 
esaslı bütçeleme uygulamasına geçilse de ka-
mu harcamalarının sınıflandırılmasında temel 
üçlü ayırım genel olarak korunmuştur (ÖNER, 
1993: 242-243 ve FALAY, 1987: 132-133). 
1980 sonrasında tüm dünyada yaşanan kamu 
yönetimi reform çalışmalarından Türkiye’de 
keskin şekilde etkilenmiştir. Bu etki sonucunda 
Türk kamu yönetiminde hem idari alanda hem 
de mali yönetim alanında reform hareketleri 
başlatılmıştır. Reform hareketleri kapsamda 
hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5018 
sayılı Kanun ile kamu mali yönetiminde mali 
disiplinin ve böylece hesap verebilirliğin ve 
mali saydamlığın sağlanması hedeflenerek, 
kamusal kaynaklarının etkili, verimli ve tutum-
lu kullanılmasını sağlamak amacıyla perfor-
mans esaslı bütçelemeye geçilmiştir (Maliye 
Bakanlığı, 2004:3 ve Maliye Bakanlığı, 2007: 
10-11). 5018 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 
“gider ve gelir teklifleri, ekonomik ve mali ana-
liz yapılmasına olanak verecek, hesap verilebi-
lirliği ve saydamlığı oluşturacak şekilde, Maliye 
Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu 
olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre 
bağlanır” (5018 sayılı Kanun) ifadesine yer 
vererek analitik bütçe sınıflandırma sisteminin 
temeli atılmış ve performans esaslı bütçeleme-
ye paralel olarak analitik bütçe sınıflandırma 
sistemi de uygulamaya geçirilmiştir.  

Analitik bütçe sınıflandırma sistemi dört kod 
grubundan oluşan bir yapıya sahip bulunmak-
tadır. Bu kod grupları; idari, işlevsel, finansman 
tipine göre ve ekonomik sınıflandırma olarak 
tanımlanmaktadır. Ekonomik sınıflandırma ile 
kamu kesimi faaliyetlerinin; milli gelir, piyasa-
lar ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin öl-
çülmesi amaçlanmaktadır ve bu nedenle kamu 
kesimi faaliyetlerinin, milli ekonomi üzerindeki 
etkilerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturul-
muştur (BUMKO, 2012: 1-15). Kamu harcama-
ları yani “harcamalar ve borç verme” ekonomik 
kriterler çerçevesinde; cari giderler, sermaye 
giderleri ve borç verme-geri ödeme şeklinde üç 
ana kategoride ele alınmaktadır. Cari giderler 
ve cari transferler; cari gider grubunu oluş-
maktadır. Cari giderlerin içerisinde en büyük 
pay personel giderlerine aittir. Personel gider-
leri dışında, sosyal güvenlik kurumlarına dev-
let primi giderleri, bütçe hazırlama rehberi ve 
merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenen 
asgari değerleri aşmayan ve ömrü bir yıl ya da 
bir yıldan az olan mal ve hizmet alım giderleri 
ile faiz giderleri de cari giderlerdendir. Serma-
ye giderleri ve sermaye transferleri de sermaye 
gider grubunu oluşmaktadır. Sermaye giderle-

ri, ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet 
alımları ile sabit sermaye iktisabı ve gayri 
maddi aktiflerin iktisabı için yapılan, bütçe 
hazırlama rehberi ve merkezi yönetim bütçe 
kanunları ile belirlenen asgari değerleri aşan 
ödemeler sermaye giderleri olarak nitelendi-
rilmektedir. Borç verme-geri ödeme ise kamu-
sal amaçla ve mali bir hakka ya da taahhüdü 
esas alarak yapılan işlemleri kapsamaktadır. 
Borç verme bütçe kod yapısı içerisine analitik 
bütçe sınıflandırma sistemi ile ilk kez konulan 
bir ödeneklendirme sistemidir (BUMKO, 2012: 
7-10, DAYAR ve ESENKAR; 2008: 269). 

1.2.3. Kamu Harcamalarının Ekonomi Üze-
rindeki Etkileri 

Literatürde kamu harcamalarının ekonomi 
üzerinde olumsuz ve olumlu etkilerinin olabi-
leceğine dair farklı görüşler mevcuttur. Hem 
olumlu hem olumsuz etkilerinin bilinmesi ka-
mu harcamalarının artırılması veya azaltılması 
sonucunda istihdam düzeyi üzerinde nasıl 
etkilerin oluşabileceğine dair ipuçları verebile-
cektir. Bu nedenle çalışmada kamu harcamaları 
ile ilgili olarak literatürde geçen önce olumsuz 
etkilere sonra ise olumlu etkilere yer verilmek-
tedir.  

Kamu kesiminin mal ve hizmet üretimine ait 
değer hesapları düzenli bir piyasa mekanizma-
sından geçmediği için maliyetler tam olarak 
belirlenememektedir. Ayrıca sosyal/toplumsal 
marjinal faydanın büyük olduğu alanlarda 
kamu kesimi maliyetleri göz ardı ederek yani 
herhangi bir kar elde etme çabası güdülmeksi-
zin üretimde bulunmaktadır. Kamu kesimi 
faaliyetlerinin düzenlenme süreci ve bürokra-
sinin verdiği hantallıkta aşırı ağırlık oluşması-
na ve maliyetlerin de aşırı artmasına neden 
olmaktadır. Bunun dışında devletin içinde 
bulunulan ekonomik konjonktüre müdahalede 
bulunmak için kullandığı iktisat politikası araç-
ları da ekonomik teşvik sisteminin bozulması-
na ve verimliliğinin azalmasına sebep olmak-
tadır. Dolayısıyla kamu harcamalarının artması 
verimliliği azaltarak ekonomik büyüme üze-
rinde olumsuz etkiler yaratacağı yönünde bir 
görüş bulunmaktadır (ULUTÜRK, 2001: 132-
133). Kamu kesiminde faktör verimliliğinin 
düşük olduğu görüşünü benimseyen iktisatçı-
lar kamu kesiminin ekonomi içerisindeki payı-
nın artması durumunda kaynakların verimsiz 
alanlarda kullanılacağını ve dolayısıyla eko-
nomik büyümenin de yavaşlayacağını söyle-
mektedirler. 

Gwartney vd. göre, piyasa ekonomisinin yerini 
alarak siyasilerce tahsis edilen daha çok kay-
nakla sürekli büyüme eğiliminde olan kamu 
kesimi, ekonomik büyümenin/verimliliğin 
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olumlu gelişimini yavaşlatmakta ve sonuçta 
olumsuz etkilere neden olmaktadır. Kamu 
kesiminin sürekli büyümesi neticesinde eko-
nomi üzerinde üç temel olumsuz etki yaşan-
maktadır. Bu olumsuz etkiler (GWARTNEY vd., 
1998: 3-4): 

1) Artan kamu harcamalarını finanse etmek 
için gereken yüksek vergiler ya da ek borçlan-
manın ekonomi üzerinde yaratacağı negatif 
etkiler bu olumsuzluklardan ilkidir. Hükümetin 
çalışanların kazançlarından daha fazla vergi 
alması çalışanların riske katlanma, verimliliği 
artıracak faaliyette bulunma eğilimini azalta-
rak, yatırım yapma teşvikini kısıtlamaktadır. 
Vergiler gibi borçlanma da özel yatırımları 
dışlama etkisi yaratmakta ve aynı zamanda 
gelecekte yüksek vergilere yol açmaktadır. 
Böylece kamu harcamalarının verimliliği azal-
masa bile, kaynakların özel kesimden kamu 
kesimine aktarılması sonucunda vergileme ve 
borçlanmanın yaratacağı caydırıcı etkiler eko-
nomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler orta-
ya çıkartmaktadır.  

2) Kamu sektörünün piyasa sektörüne kıyasla 
büyümesinin ve özel sektörü dışlamasının 
sonucunda azalan verimlerle/getirilerle karşı-
laşılması ve dolayısıyla toplam faktör verimlili-
ğinin de negatif yönde etkilenmesine neden 
olması ise olumsuzluklardan ikincisidir. Kamu 
kesimi başlangıçta ulusal savunmanın sağlan-
ması, tarafsız hukuk sisteminin oluşturulması, 
mülkiyet haklarının korunması, parasal istikra-
rın geliştirilmesi gibi fonksiyonlar üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bu temel fonksiyonları 
yerine getiren kamu kesimi piyasaların etkin 
çalışabilmesi için bir ortam oluşturmakta ve 
böylece ekonomik büyümeyi desteklemektedir. 
Bazı durumlarda özel sektörün etkinliğinin ve 
yatırımlarının artırılması amacıyla alt yapı, 
eğitim hizmetleri gibi alanlarda kamu harca-
malarını artırarak, büyümeyi teşvik ve perfor-
mansı artırıcı etkinin sağlanması amaçlanabil-
mektedir. Ancak temel fonksiyonlar dışındaki 
alanlarda kamu kesiminin sürekli olarak geniş-
lemeye devam etmesi harcamaların giderek 
daha az üretken faaliyetlere kaymasına neden 
olmaktadır. Kamu kesiminin sürekli büyümesi 
sonucunda verimlilikte azalışlar ve ekonomik 
büyümede gerileme yaşanmaktadır.  

3) Siyasi sürecin piyasa sürecine göre dinamik 
olmaması son olumsuz durumdur. Kamu kesi-
minin değişime uyum sağlama hızı oldukça 
yavaştır. Piyasa mekanizması içerisinde yanlış 
karar alanlar cezalandırırken, piyasalar ile 
karşılaştırıldığında kamu kesiminin yanlış 
kararlarını telafi etmesi, değişen şartlara, yeni 
bilgiye ve gelişen teknolojiye uyumu daha uzun 

bir süreci gerektirmektedir. Siyasi süreç eko-
nomik büyümeyi sağlayacak girişimciliği engel-
lemektedir. Ekonomik büyüme bir keşif süre-
cidir ve ekonomik büyümeye ilişkin olarak 
dinamizmin sağlanamaması büyük bir eksiklik 
olarak görülmektedir. Piyasa mekanizması 
içerisinde girişimciler yeni teknolojileri, daha 
iyi üretim metotlarını ve daha önce farkına 
varılmamış fırsatları keşfettikçe, var olan po-
tansiyel kaynaklarla yüksek değerde kaliteli 
mal ve hizmet üretebilmektedirler. Bu durum 
büyümenin anahtarı olarak görülmektedir. 
Özel sektörün kamu kesiminin genişlemesi 
nedeniyle dışlanması ekonomik büyümenin en 
önemli kaynağının yavaşlaması anlamına gel-
mektedir.  

Ancak literatürde kamu harcamalarının pozitif 
etki yaratarak ekonomik büyümeyi hızlandırıcı 
etki yarattığını savunan çalışmalarda mevcut-
tur. Bir ekonomi içerisinde kamu harcamaları-
nın özel sektör üzerinde ikame edici etki yara-
tarak dışlama etkisine mi (crowding-out) ne-
den olacağı yoksa tamamlayıcı etki yaratarak 
canlandırıcı etkiye mi (crowding-in) neden 
olacağı; ne tür ve ne dozda kamu harcaması 
yapıldığına bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle 
kamu harcamalarının özel kesim harcamaları-
na olan etkisinin belirlenebilmesi için harca-
malarının ne şekilde sınıflandırıldığı önem arz 
etmektedir. Çalışmada bu durumu göz önüne 
alarak ekonomik sınıflandırma temel alınmak-
tadır. Kamu sektörünün bazı alanlarda (alt 
yapı, eğitim, araştırma-geliştirme vb.) yaptığı 
harcamalar özel sektörün verimliliği üzerinde 
olumlu etki yaratmaktadır. Özel sektörün mar-
jinal verimliliğini arttırıcı etkiye sahip kamu 
harcamaları özel sektör yatırım harcamalarını 
tamamlayıcı olma özelliğe taşımaktadır. Bu 
kamu harcamalarının özel sektör harcamaları-
nı canlandırıcı ve çekici etkisi bulunmaktadır 
(ÇİL YAVUZ, 2001: 2).  

Cari harcamaların, faydası yapıldığı dönemde 
görülmekte (Karluk, 1999: 103) ve ele alınan 
dönemde gayri safi milli hasıla üzerinde pozitif 
bir etki yaratmaktadır (ERGİNAY, 1973: 80).  
Bir ülkede yapılmakta olan yatırım harcamaları 
bir taraftan milli gelir düzeyini artırırken diğer 
taraftan ekonomide istihdam hacmini artır-
makta diğer bir ifade ile ülke ekonomisinde 
genişletici bir etki yaratmaktadır. Çünkü bir 
ekonomide yapılan yatırım harcamaları sadece 
üretim düzeyi üzerinde değil aynı zamanda 
üretim potansiyeli üzerinde de olumlu etkiler 
yaratmaktadır (TÜRK, 1999: 55). Devletin 
yapmış olduğu reel kamu harcamaları ekonomi 
içerisinde yeni gelir akımları doğurmakta ve 
milli geliri olumlu yönde etkilemektedir (DEV-
RİM, 2002: 108). Ekonomi üzerinde özel sektö-
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rün yarattığı etkiye benzer şekilde genişletici 
etki yaratan reel kamu harcamaları devletin 
önemle üzerinde durması ve titizlikle harcama 
yapması gereken bir alandır.  

Transfer harcamaları ise toplam talebi artırıcı 
etki yaratıp ekonomik büyüme üzerinde dolay-
lı bir etki yaratmaktadır. Sosyal amaçlı trans-
ferler tüketim malları talebini artırmakta ve bu 
yatırımları tetiklemektedir. Benzer şekilde 
ekonomik amaçlı transferler de yatırımları 
teşvik etmekte ve istihdam ve ekonomik bü-
yüme üzerinde olumlu etki yaratmaktadır 
(PEHLİVAN, 2011: 81).  

Kamu harcamaları ile özel sektör çıktısı (top-
lam faktör verimliliği) arasındaki pozitif yön-
deki ilişkiye “kamu sermayesi hipotezi” denil-
mektedir. Hipoteze göre, kamu sektörünün 
özel sektör firmalarına ara hizmetler sağlaması 
ekonomideki üretim sürecini kolaylaştırmakta 
ve dolaylı olarak özel sektör çıktısını artıran 
bir etki oluşturmaktadır. Bu nedenle kamu 
sabit sermaye yatırımları üretimde kullanılan 
özel kesim girdilerinin bir tamamlayıcısı du-
rumundadır. Belirli bir fiyat düzeyindeki özel 
sektör üretiminin talebi arttıkça, üretimi ger-
çekleştiren özel sermayenin birikiminin de 
talebi artacağı için; kamu sermayesindeki bir 
artış, özel sermaye üretiminin marjinal verim-
liliğini de artırmış olmaktadır. Böylece serma-
yenin marjinal ürünündeki artış, özel sektör 
üretiminin artmasını sağlayan özel sermaye 
birikimini de teşvik etmektedir (ŞİMŞEK ve 
KADILAR, 2005: 87-88).  

Kamu harcamalarındaki gelişmeler özel sektör 
verimliliğinin artırıcı etki yaratarak dolaylı 
yoldan yeni istihdam alanlarının oluşturulma-
sına da katkı sağlamaktadır. 

2. LİTERATÜR ÖZETİ  

Literatürde direk olarak kamu harcamalarının 
istihdam üzerine etkilerini ölçen bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Fakat kamu harcamalarıyla 
alakalı bazı çalışmalar içerisinde kısa bir bö-
lüm olarak yer almıştır. Bu nedenle çalışmamı-
zın literatürdeki eksikliği tamamlar nitelikte 
olacağı düşünülmektedir. 

Şahin ve Özenç (2007) tarafından yapılan bir 
çalışmada 1988-2006 yılları arasında kamu 
harcamalarının makro büyüklükler üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın içerisinde 
kamu harcamalarının işsizlik üzerindeki etkile-
rine de yer verilmiştir.  Elde edilen araştırma 
bulgularına göre kamu harcamalarının işsizlik 
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonu-
cuna varılmıştır. Bunun nedenin zaman içeri-
sinde azalan yatırım harcamaları olduğu belir-
tilmektedir.  

Onur (2004) tarafından yapılan bir başka ça-
lışma işsizlik sorununu ve kamu sabit sermaye 
yatırımlarının istihdam üzerindeki etkisini 
incelemiştir. Mahalanobis modeli ve granger 
nedensellik testlerini uygulamıştır. Modeline 
farklı gecikme değerleri vererek değerlendir-
miştir.  1 yıl ve 2 yıl gecikmeli olarak yapılan 
nedensellik testine göre özel sektör sabit ser-
maye yatırımları istihdamın Granger nedeni 
olarak bulunmuştur.  

Yatırım teşviklerinin istihdam üzerindeki etki-
sini korelasyon ve regresyon analizlerine göre 
değerlendiren Yavuz’un (2010)  çalışmasında 
ise istihdam ve teşvikler arasında yüksek dere-
cede pozitif ilişki bulunmuştur. Ayrıca 1980 
sonrasında yatırım teşviklerinin büyük oranda 
istihdam oluşturduğunu belirtmiştir.  

Türkiye’deki askeri harcamalar ve istihdam 
üzerine yapılan bir başka çalışma ise Yıldırım 
ve Sezgin’e (2001) aittir. ARDL tekniğiyle yap-
tıkları çalışmanın neticesine göre, askeri har-
camalar hem kısa hem de uzun dönemde istih-
damı negatif yönde etkilemektedir.  

Aslan ve Kula (2010) 2000 ve 2007 yılları ara-
sında kamu sektör büyüklüğü ve işsizlik ilişki-
sini Abrams eğrisi bazında incelemişlerdir. 
Analizlerinde kamu sektör büyüklüğü ile işsiz-
lik arasında uzun dönemli ve pozitif yönlü bir 
ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

Doğrudan yabancı yatırımlar ve istihdam iliş-
kisi Saray (2011) tarafından araştırılmıştır. 
1970-2009 dönemini kapsayan çalışmasında 
ARDL eş bütünleşme testi ve Hata Düzeltme 
Modeli uygulamıştır. Sonuç olarak Türkiye’ye 
gelen doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam 
arasında uzun süreli ve istatistiki açıdan an-
lamlı bir ilişki bulamamıştır. Çünkü yabancı 
yatırımların istihdam oluşturma imkanı kısıtlı 
olan hizmetler sektörünü tercih ettiğini belir-
miştir.  

Forssell (1975) kamu harcamalarının üretim, 
gelir ve istihdam üzerindeki etkisini Finlandiya 
için incelemiştir. Çalışmasında kamu harcama-
larının istihdam üzerindeki etkisinin değişken 
olduğunu, bunun nedeni olarak ta emek verim-
liliğindeki artışa bağlamıştır. 

Arewa (2013), kamu harcamalarının GSYİH, 
enflasyon ve işsizlik gibi makro değişkenlerle 
uzun dönemli ilişkisini Nijerya için incelemiş-
tir. Sonuç olarak 1989-2011 yılları arasını kap-
sayan dönemde bu değişkenlerin birbirleriyle 
nedensellik içermediği sonucuna varmıştır. 

Durkaya (2012) tarafından yapılan bir başka 
çalışma kamu harcamaları ve özel tüketim 
harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 
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aralında pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. Bu 
sonuca ek olarak ekonomik büyüme ve istih-
dam artışı sağlamak gibi temel makro hedefler 
açısından, kamu harcamalarının önemli bir 
politika değişkeni olacağını belirtmiştir.  Özel-
likle durgunluk dönemlerinde uygulanacak 
kamusal bir genişlemenin toplam talep, üretim 
ve istihdam artışı oluşturacağını belirtmiştir. 

3. YÖNTEM VE AMPİRİK SONUÇLAR 

Bahsedildiği üzere kamu harcamaları; üretim, 
istihdam gibi birçok ekonomik unsur üzerinde 
farklı etkiler yaratmaktadır. Literatür tarama-
sında da görülmüştür ki yapılan ampirik çalış-
malarda kamu harcamalarının ekonomik etki-
lerini daha iyi gözlemlemek ve değerlendire-
bilmek kamu harcamaları ekonomik sınıflan-
dırmaya tabi tutularak ele alınmaktadır. Kamu 
harcamalarının istihdam üzerinde bir etkisi 
olup olmadığını araştırdığımız bu çalışmada da 
1990-2013 yıllarına ait Türkiye’nin kamu har-
cama verileri ekonomik sınıflandırmaya göre 
elde edilmiştir. Bu çerçevede veriler ekonomik 
sınıflandırmaya göre; cari harcamalar, yatırım 
harcamaları, transfer harcamaları şeklinde üç 
ana kategoride derlenmiştir. 1990-2005 yılla-
rına ait Türkiye’nin kamu harcama verileri 
konsolide bütçe verileri iken 2006 yılı sonrası 
veriler merkezi yönetim bütçesine göre elde 
edilmiştir. Ayrıca 2004 yılı sonrasında analitik 

bütçe sınıflandırmasının bir gereği olarak, 
“personel harcamaları” ve “sosyal güvenlik 
prim ödemeleri” ayrı ayrı düzenlenmiş olup, 
çalışmada 2004 yılı ve sonrası toplam tutarlar 
alınarak cari harcamalar elde edilmiştir. Aynı 
şekilde 2004 yılı sonrasında analitik bütçe 
sınıflandırmasının bir gereği olarak; “faiz gi-
derleri”, “cari transferler”, “ sermaye transferi”, 
“borç verme” ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ça-
lışmada 2004 yılı ve sonrası toplam tutarlar 
alınarak transfer harcamaları elde edilmiştir. 
Ayrıca modelde kullanılan diğer değişkenlere 
model tanımlamasında yer verilmektedir. 

3.1. Model Tanımlaması 

Çalışmamızın temel amacı kamu harcamaları-
nın Türkiye’deki istihdam üzerinde etkisinin 
var olup olmadığını test etmek ve eğer varsa 
ilişkinin yönünü ortaya koymaktır. Kurulan 
modelde hata terimine düşen kayıp değerleri 
azaltmak ve modelin güvenilirliğini artırmak 
için modele özel yatırım ve tüketim harcamala-
rı verileri de eklenmiştir. Bu çerçevede mode-
limiz aşağıdaki gibi kurulmuştur. Değişkenlerin 
tanımı ise tablo 1 de verilmiştir.  

Tahmin edilen model:  

Logist=  c  + α1logch  +  α2 logyh   +α3logtrh  
+α4logoy+  α5logot +Kukla+ Ut 

Tablo 1: Değişkenlerin Tanımlanması 
Bağımlı değişken Logist Türkiye’de ki toplam istihdam sayısı 
 
 
Bağımsız değişkenler 

Logch Türkiye’de ki kamu cari harcamaları 
logyh Türkiye’de ki kamu yatırım harcamaları 
Logtrh Türkiye’de ki kamu transfer harcamaları 
Logoy Türkiye’de ki özel yatırım harcamaları  
Logot Türkiye’de ki özel tüketim harcamaları 
Kukla  1994, 2001 ve 2008 krizlerini içeren dummy değişken 

 
Modelimizde α’lar tahmin edilecek parametre-
leri ve Ut hata terimini göstermektedir. Kullan-
dığımız değişkenler reel hale getirilmiş ve de-
ğişkenlerin esneklik yorumlamaları açısından 
logaritmik değerleri alınmıştır. Çalışmamızda 
veri setimizi Kalkınma Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
ve Worldbank Data Base kaynaklarından temin 
edilmiştir.  

3.2. Durağanlık Testi 

Zaman serileri durağan ve durağan olmayan 
zaman serileri olarak ikiye ayrılır. Zaman seri-
leri için geliştirilmiş olan olasılık teorileri sa-
dece durağan zaman serileri için geçerli olma-
sından dolayı serilerin durağanlığı analizler 
için önem arz etmektedir.  
İktisadi zaman serileri konjonktürel dalgalan-
ma, mevsimsel dalgalanma, trend ve arızi ha-
reketlerden dolayı genellikle durağan çıkmaz-
lar (NELSON ve PLOSSER, 1992: 139).  Eğer 

seriler durağan olmazsa uygulanacak analiz-
lerde sahte regresyon durumu ortaya çıkabilir 
(GRANGER ve NEWBOLD, 1974) . Bu nedenle 
serilere fark alma işlemi uygulanarak seriler 
durağan hale getirilmektedir. 

Çalışmamızda 1990-2013 yılları arasında top-
lam istihdam sayısı, kamu cari harcamaları, 
kamu yatırım harcamaları, kamu transfer har-
camaları, özel sektör yatırım ve tüketim har-
camalarının, gayrı safi yurt içi hasıla, ihracat, 
ithalat ve faiz oranlarının yıllık değerleri kulla-
nılmıştır. Öncelikle cari olarak alınan veriler 
deflatör yardımıyla reel hale getirilmiştir. Ayrı-
ca uygulamalarda kolaylık olması açısından 
verilerin logaritmaları alınmıştır. Logaritmaları 
alınan verilerin durağan olup olmadıklarını 
anlamak için grafiklerine bakılmış ve tüm veri-
lerin hem kesme hem de trend içerdiği tespit 
edilmiştir. Bu nedenle test işlemi yapılırken 
sabit ve trend içeren model dikkate alınmıştır.  



Dilek Göze Kaya   Ayşe Durgun Kaygısız   Nihat Altuntepe; Türkiye’de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi Üzerine Bir 
Değerlendirme  
 

AKÜ İİBF Dergisi- Cilt XVII Sayı:1 Yıl: Haziran 2015.Sayfalar: 83-96 
Journal of Economics and Administrative Sciences-Volume: XVII Issue:1 Year: June 2015 Pages: 83-96  

91 

Ayrıca çalışmada sahte regresyon problemini 
ortadan kaldırabilmek ve doğru gecikme sayı-
sını belirleyebilmek için zaman serilerinin 
rassal yürüyüşüne bakılmış, hata teriminin 
korelogramında beyaz gürültü sürecinin varlığı 
(white noise: beyaz gürültülü hata terimi orta-
laması sıfır, varyansı sabit ve birbirinden ba-
ğımsız normal dağılmış bir zaman serisidir) 
kontrol edilmiş ve serilerin durağanlıkları bu 
değerlendirmeler neticesinde ele alınmıştır.   

Serilerin birim kök içerip içermedikleri Geniş-
letilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi uygulanmış-
tır. ADF testinin uygulanması aşamasında tüm 
değişkenlerin hata terimlerinin üzerinde beyaz 
gürültü sürecine bakılarak korelasyon olmadığı 
gözlemlenmiştir. Bu testin sonuçları tablo 2 de 
gösterilmiştir. Çıkan sonuçlara göre ADF tes-
tinde veriler aynı düzeyde durağan hale gel-
memektedir.

Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişkenler 
 

ADF 

 Düzey  1.Fark  
logch -5.854033* 

(-3.658446) 
- I(0) 

Logyh -1.745194 
(-3.622033) 

-4.781921* 
(-3.658446) 

I(1) 

Logtrh -1.738664 
(-3.62203) 

-6.192251* 
(-3.632896) 

I(1) 

logist -0.936840 
(-3.622033) 

-4.426095* 
(-3.632896) 

I(1) 

Logoy -3.991627 
(-3.644963) 

-4.734658* 
(-3.632896) 

I(1) 

Logot -2.237983 
(-3.622033) 

-4.361893 
(-3.673616) 

I(1) 

Not: Parantez içerisindeki değerler %5 önem seviyesindeki kritik değerleri ifade etmektedir. 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi birim kök testleri 
hem düzey seviyelerinde hem de birinci farkla-
rında verilmiştir. Logch veri seti düzey seviye-
de durağan olmasından dolayı sıfır hipotezi 
kabul edilmiştir. Logyh, logtrh, logoy, logot ve 
logist veri setlerinde ise test istatistikleri 
MacKinnon kritik değerlerden küçük çıkması 
nedeniyle sıfır hipotezi reddedilmiştir. Sonuca 
göre %5 önem seviyesinde düzey durumunda 
durağan olmayan seriler 1. farkları alındığında 
durağan hale gelmektedir. Yani değişkenlerin 

I(1) olduğuna karar verilmiş ve modele bu 
değişkenlerle devam edilmiştir. 

Bir sonraki adımımız modelin gecikme değeri-
nin belirlenmesidir. Akaike Bilgi kriteri (AIC), 
Schwart Kriteri (SCI), ve HannanQuinn kriteri 
(HQ) yardımıyla belirlenen gecikme değeri 
tablo 3 de gösterilmiştir.  

Tablo 3 deki verilere göre gecikme değerimiz 
SCI, AIC ve HQ değerine göre 1 olarak belirle-
miştir. Belirlenen gecikme değerine göre tah-
min edilen model aşağıda verilmektedir. 

Tablo 3 : Modelin Gecikme Değerinin Belirlenmesi 
Gecikme uzunluğu AIC SCI HQ 

1 -3.1763 -2.7836 -3.0721 
2 -3.1058 -2.6641 -2.9886 
3 -3.0346 -2.5437 -2.9044 

Tahmin edilmiş model: 
Logist= 15.173  + 0.169logch  +0.062logyh + 0.090logtrh +0.122 logoy  -0.315logot  -0.08 kukla + ut 
T istatistik değeri   [0.649]            [0.668]            [1.861]           [2,029]               [-1.849]         [-2.729] 
St.Hata                       (0.261)            (0.093)            (0.048)           (0.060)              (0.170)           (0.030)  
R2 = 0.74 
F= 8.39 

Tahmin edilen modelin sonuçları yukarıdaki 
eşitlikte verilmiştir. Modelin t istatistik değer-
leri ve standart sapmaları modelin altında 
parantez içinde sırasıyla belirtilmiştir. Bu de-
ğerlere göre özel sektör yatırım harcamaları 
toplam istihdamı pozitif yönde etkilemektedir. 

Buna göre diğer değişkenler sabitken özel sek-
tör yatırım harcamaları %1 arttığında istihdam 
%0.12 oranında artmaktadır. Ayrıca modelin 
R2 değerine göre denklemimiz modelimizi %74 
oranında açıklamaktadır. 
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3.3. Granger Nedensellik Testi 
Analizimiz de değişkenler arasındaki nedensel-
lik ilişkisinin tespiti için Granger nedensellik 

testi kullanılmıştır. Hipotez çift taraflı kurula-
rak nedenselliğin yönünün çift taraflı mı ya da 
tek taraflı mı olduğu incelenmiştir. 

Tablo 4: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
Değişken çifti  
 
 

Nedenselliğin 
yönü 

Granger 
F Testi  
Sonucu 

P  
Değeri  
 

Logch – logist         0.77645 0.4757 
Logist-logch  3.17604 0.0673 
Logyh- logist   1.31112 0.2954 
Logist-logyh   1.91493 0.1778 
Logtrh- logist   0.27547 0.7625 
Logist-logtrh   1.15914 0.3374 
Logoy-logist   0.82590 0.4547 
Logist- logoy   0.60366 0.5581 
Logot- logist   0.90113 0.4246 
Logist- logot   1.12848 0.3466 
Logyh- logch   0.81922 0.4574 
Logch-logyh  3.53159 0.0522 
Logtrh- logch   1.62576 0,2259 
Logch-lohtrh   0.14377 0.8671 
Logoy-logch   1.46294 0.2593 
Logch- logoy   1.59340 0.2321 
Logot- logch  2.85029 0.0856 
Logch-logot   1.57253 0.2363 
Logtrh- logyh   1.26323 0.3088 
Logyh-logtrh   0.12122 0.8866 
Logoy-logyh  3.31366 0.0609 
Logyh- logoy   1.23451 0.3158 
Logot- logyh  3.50976 0.0530 
Logyh-logot   0.64386 0.5376 
Logot- logtrh   1.05115 0.3712 
Logtrh- logoy   1.04854 0.3720 
Logot- logtrh   0.02679 0.9736 
Logtrh-logot  2.70944 0.0952 
Logot- logoy   1.66985 0.2177 
Logoy- logot   0.05941 0.9425 

 
Nedensellik analizimizin sonuçlarına göre sa-
dece istihdam harcamalarından cari harcama-
lara doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 
Bunun nedeni istihdam edilen kişi sayısının 
artması, ücretleri kapsayan cari harcamalar 
kalemini arttırması olarak yorumlanabilir. Bu 
ilişki haricinde cari, yatırım ve transfer harca-
malarından istihdama yönelik herhangi bir 
nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Fakat 

diğer değişkenler arasında nedensellik ilişkile-
ri şu şekildedir: cari harcamalardan yatırım 
harcamalarına, özel tüketim harcamalarından 
cari harcamalara, özel yatırım harcamaların-
dan kamu yatırım harcamalarına, özel tüketim 
harcamalarından kamu yatırım harcamalarına, 
transfer harcamalarından özel tüketim harca-
malarına doğru nedensellik ilişkisi bulunmak-
tadır.  
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SONUÇ 

Çalışmamızda kamu harcamaları, yatırım, cari 
ve transfer harcamaları olmak üzere üç kalem 
olarak ele alınmıştır. Ayrıca özel sektör yatırım 
harcamaları ve tüketim harcamaları da denk-
lemimize dahil edilmiştir. Çalışmamızın başlıca 
amacı kamu harcamalarının Türkiye’de ki is-
tihdam üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. 
Elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda maddeler ha-
linde verilmiştir. 

 Serilerimize ADF birim kök testi uygulan-
mıştır. Test sonuçlarına göre kamu cari harca-
maları düzey seviyede durağan iken, kamu 
yatırım harcamaları ve transfer harcamaları ile 
özel sektör yatırım ve tüketim harcamaları 
birinci farkları alındığında durağan hale gel-
mektedir. 

 Modelin gecikme değeri belirlenmeye çalı-
şılmış ve SC, AIC ve HQ değerine göre gecikme 
değeri 1 olarak belirlemiştir. 

 Verilere Granger nedensellik testi uygu-
lanmıştır. Çıkan sonuçlara göre istihdam har-
camalarından cari harcamalara doğru kısa 
dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer veriler 
arasında ise; cari harcamalardan yatırım har-
camalarına, özel tüketim harcamalarından cari 
harcamalara, özel yatırım harcamalarından 
kamu yatırım harcamalarına, özel tüketim 
harcamalarından kamu yatırım harcamalarına, 
transfer harcamalarından özel tüketim harca-
malarına doğru nedensellik ilişkisi bulunmak-
tadır. 

 Modelde değişkenler arasında regresyon 
analizi kurulmuş ve sonuçlarına göreözel sek-
tör yatırım harcamalarının istihdamı pozitif 
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna 
göre özel sektör yatırım harcamaları %1 arttı-
ğında istihdam %0.12 oranında artmaktadır. 

Elde ettiğimiz sonuçlarımıza göre,  kamu har-
camalarından istihdama doğru herhangi bir  

nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Fakat 
istihdamdan cari harcamalara doğru kısa dö-
nemli bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
Cari harcamalarının içerisinde memur maaşla-
rının varlığı, istihdam arttıkça cari harcamala-
rın artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle 
sonucumuz teoriyi destekler niteliktedir. 

Analizimiz Şahin ve Özenç’in (2007: 224) yap-
mış olduğu çalışmayla bazı yönlerden benzer-
lik göstermektedir. Şahin ve Özenç’in çalışma-
sında da kamu harcamalarının işsizlik üzerinde 
herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna 
varmışlardır. Ayrıca kamu harcamalarındaki 
artışın GSMH’de artışa neden olmasına rağmen 
işsizliği azaltmadığı hatta daha da arttırdığını 
belirtmişlerdir. Bunun nedeni olarak çalışan 
başına düşen verimlilikte artış meydana geldi-
ği, bu nedenle de yeni istihdam yaratılması 
gerekmediği söylenilmektedir. 

Yapılan kamu harcamalarının ekonomide ge-
nişletici etkiler oluşturacağı bilinmektedir. 
Fakat genişletici etkinin hangi alanlara kayma-
sı isteniyorsa ona göre adımların atılması ge-
rekmektedir. Bu bağlamda amacımız istihdam 
artışı sağlamak ise, üretim ve istihdam artışı 
sağlayan alanların ön plana çıkarılması gerek-
mektedir.  

Bir ülkedeki İstihdam edilen kişi sayısının art-
tırılabilmesi için yatırım harcamalarının daha 
fazla yapılması gerekmektedir. Yeni sermaye 
yatırımları yapıldıkça daha fazla kişiye istih-
dam olanağı oluşur ve işsizlik azalabilir. Fakat 
son dönemlerde uygulanan özelleştirme politi-
kaları ve kamunun ekonomideki rolünü azalt-
ma çalışmaları kamu tarafından yapılan çalış-
maların azalmasına neden olmuştur. Bu neden-
le azalan yatırım harcamalarının istihdam oluş-
turma etkisi oluşmamaktadır. Analiz sonucu-
muz son dönemde uygulanan politikaların bir 
sonucu olarak görülebilir.  
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ÖZ 

Hisse senedi yatırımcıları, gelişmekte olan ülkelerde faaliyette olan işletmelere yatırım yapmadan önce finansal 
performans kadar işletmelerde benimsenen kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini de araştırmaktadır. 
İşletmelerin finansal/finansal olmayan bilgilerini şeffaf şekilde kamuoyunda paylaşma ihtiyacı hisse senedi yatı-
rımcıları açısından güven telkin etmekte bu sebeple kurumsallaşma sürecine ilişkin adımlar atan işletmelerin 
hisse senetlerine bakış açısını olumlu yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın amacı, Türkiye 
Sermaye Piyasalarında kurumsal yönetim uygulamalarının Borsa İstanbul istikrarı üzerinde etkinliğe sahip olup 
olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla 31.08.2007 ile 27.05.2014 tarih aralığındaki 1. ve 2. Seans günlük veriler-
le gerçekleştirilen analizlerde volatilite modelleri kullanılmıştır. GARCH Modeli sonuçları, BİST-100 Endeksi ve 
BİST-30 Endeksi için kurumsal yönetim uygulamalarının, getiri volatilitesi (oynaklığı) üzerinde negatif yönlü 
etkiye sahip olduğunu göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Volatilite, Hisse Senedi Piyasası 
Jel Sınıflandırması:  G10, G34 
 
 
 
 

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE INDEX ON RETURN VOLATILITY: 
AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE 

ABSTRACT 

The financiers of stock investigate adopted quality of corporate governance applications as much as financial 
performance before they invest to the enterprises in developing countries. The need of sharing enterprises’ 
financial or non-financial information with public opinion builds trust in the aspect of the financiers of stock and 
thus it affects the viewpoint of enterprises in the process of institutionalization to the stock positively the aim of 
this study is to determine whether the corporate governance practices in Turkey's Capital Markets have effects on 
the stability of Istanbul Stock Exchange or not. For this purpose, the date range 27/05/2014 to 08/31/2007 with 
data held on the 1st and 2nd sessions daily volatility models has been used in the analysis. The results of GARCH 
model shows that both BIST-100 Index and BIST-30 Index of corporate governance practices has a negative effect 
on the return volatility.  

Keywords: Corporate Governance, Volatility, Stok Market 
Jel Classification: G10, G34  
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GİRİŞ 
 
Son on yılda, rekabet gücünün artmasıyla ilgili 
olarak, kurumsal yönetim kavramının önemi 
hissedilir düzeylere ulaşmıştır. Ortaya çıkan 
uluslararası finansal krizlerin ve şirketlerle 
ilgili skandalların önemli sebepleri arasında 
kamunun ve özel sektörün kurumsal yönetim 
politikalarının yetersiz kaldığının sayılıyor 
olması, bu kavramın önemini daha da arttır-
mıştır. Gelişmiş ülkeler, uluslararası finans 
kuruluşları, bu konuya büyük önem vermeye 
başlamışlardır. Hisse senedi yatırımcıları ge-
lişmekte olan ülkelere veya bu ülkelerde faali-
yette olan işletmelere yatırım yapmadan veya 
kredi tahsis etmeden önce, finansal perfor-
mans kadar önemli buldukları kurumsal yöne-
tim uygulamalarının kalitesini de araştırır 
duruma gelmişlerdir. 

Kurumsal yönetim uygulamalarının şirketler, 
ülkeler ve kurumlar açısından birçok faydası-
nın olduğu aşikârdır. Bu faydalardan en önemli 
olanları ise; işletmenin performansının artma-
sı, sermaye ve düşük maliyetli finansal kaynak-
lara kolay ulaşılması, kaynakların verimli kul-
lanılması, şirket imajına ve ülke imajına olumlu 
yansıması, yatırımcıların korunmasını sağla-
ması, işletmenin iç denetimini sağlaması, çıkar 
çatışmalarının önlenmesi ve sürdürebilirliğin 
sağlanmasıdır. 

Ülkelerarasındaki entegrasyon düzeyindeki 
artış, hisse senedi piyasalarında portföy oluş-
turma çabalarını güçleştirmiştir. Hisse senedi 
yatırımcısının portföy çeşitlendirme sürecinde 
risk yönetimi konusunda göstermiş olduğu 
hassasiyet, işletmelerin kurumsallaşma çabala-
rını üst düzeye çıkarmıştır. Özellikle kamuoyu 
ile işletmelerin finansal/finansal olmayan bilgi-
lerini şeffaf şekilde paylaşma ihtiyacı hisse 
senedi yatırımcısı ve piyasa oyuncuları açısın-
dan güven telkin etmekte bu sebeple kurum-
sallaşma sürecine ilişkin adımlar atan işletme-
lerin hisse senetlerine bakış açısını olumlu 
yönde etkilemektedir. Sermaye piyasaları bün-
yesinde, kurumsal yönetim uygulamalarını 
gerçekleştiren işletmelerin dâhil olduğu en-
dekslerin oluşturulma çabası ise borsalarda 
işlem yapmayı düşünen kurumsal ve bireysel 
yatırımcılar açısından piyasadaki güven algısı-
nı ayrıca etkilemektedir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki finansal 
sistemlerin iç açıcı olmaması, işletmelerin 
özkaynak ile finansman yerine borçla finans-
mana yönelmelerine sebep olmaktadır ki, bu 
süreç özellikle gelişmekte olan ülkelerde hisse 

senedi piyasalarının daha az gelişmiş ve oynak-
lık düzeyi yüksek mekanizmalar olmasına se-
bep olmaktadır. 

İşletmelerce benimsenen kurumsal yönetim 
uygulamalarının şirket hisse senetlerinin geti-
rilerinde meydana gelebilecek olası oynaklıkla-
rı azaltıcı bir güven faktörü olup olmadığı yö-
nünde kanıtlar elde etmeyi amaçlayarak ger-
çekleştirilen çalışmada öncelikle kurumsal 
yönetim uygulamaları hakkında bilgi verilerek 
söz konusu uygulamaların ve hisse senedi yatı-
rımcısı açısından özellikle portföy çeşitlendir-
me sürecinde risk yönetimi açısından sağlamış 
olduğu faydalara değinilecektir. Çalışmanın 
ilerleyen bölümlerinde sırasıyla kurumsal 
yönetim uygulamalarının işletmelerin finansal 
performansına ve hisse senedi getirilerine 
etkilerini içeren literatür taraması,  araştırma-
nın metodolojisi ve araştırma sonuçlarına yer 
verilecektir. 

1. KURUMSAL YÖNETİMUYGULAMALARINA 
İLİŞKİN TEORİK ÇERÇEVE 

Kurumsal yönetim “Corporate Governance” 
kavramı son çeyrek asırda önemi gittikçe artan 
bir anlayıştır. Kavram açısından bakıldığında 
kurumsal yönetim, ortaklık yönetiminde, eşit-
lik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk 
ilkelerini kabul ederek ortaklığın en başarılı 
şekilde yönetilmesi için menfaat sahiplerini 
belirleyen ve yöneticiler tarafından onlar ara-
sında en uygun bir dengenin oluşturulmasını 
ortaklığın başarısı için hedef olarak koyan 
modern bir yönetim uygulamasıdır (DAL, 
2008: 389). OECD’ye göre kurumsal yönetim, 
ekonomik etkinlik ve büyümenin geliştirilme-
siyle birlikte yatırımcı güveninin arttırılması 
yönünden önemli bir unsurdur. Kurumsal yö-
netim, bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, 
pay sahipleri ve diğer bütün menfaat sahipleri 
arasındaki ilişkiler bütününü kapsamaktadır. 
Dünya Bankası’na göre kurumsal yönetim, bir 
kurumun beşeri ve finansal sermayeyi çekme-
sine, nitelikli faaliyetine ve içinde bulunduğu 
sosyal yapının moral değerlerine saygı göste-
rirken uzun vadede hissedarlarının ekonomik 
değer oluşturmasına imkân oluşturan her türlü 
yasa, yönetmelik, düzenleme ve uygulamalarını 
ifade etmektedir. 

Kurumsal yönetim ilkeleri, tabiatı gereği var 
olan yasal düzenlemelerin devamlı bir adım 
önünde bulunmaktadır. Öte yandan yasaların 
doğal olarak toplumun genelini kapsaması ve 
bazı özel hallerde detaylı düzenlemelere yer 
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vermemesi, şirketlerin en iyi kurumsal yöne-
tim uygulamalarına yönelmesini negatif olarak 
etkilemektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri ise 
yasalar ile en iyi uygulamalar arasındaki fark-
ları gidermeye çalışmaktadır (DOĞU, 2003: 2). 

Kurumsal yönetim kavramının önem kazanma-
sındaki temel etkenlerden biri de şirket yöne-
timlerinde yaşanan suiistimaller ile bunun 
neticesinde ortaya çıkan finansal başarısızlık-
lardır. Enron, Worldcom, Xerox, Global 
Crossing şirket skandallarının ortak özelliği 
bahsi geçen şirketlerin kurumsal yönetimin 
uygulamalarını yerine getirmedeki yetersizlik-
leri olarak gösterilmektedir. Bu şirketlerin 
yönetim başarısızlıkları, sadece söz konusu 
şirketleri etkilemekle kalmamış aynı zamanda, 
bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülke eko-
nomilerini de etkilemiştir (TÜM, 2013:  96-97). 

Toplumun hepsinin faydasını dikkate alarak 
faaliyet gösteren işletmelerin, bulundukları 
topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını 
yerine getirmeyen şirketlerden daha avantajlı 
bir pozisyona geldikleri görülmektedir. Menfa-
at kazanımı açısından sadece hissedarları dü-
şünen işletme tarzı, tüm paydaşlara karşı so-
rumlu işletme tarzına dönüşmektedir. İşletme-
lerin etik anlayışının, çevre ve kültürel normla-
rın farkında olmasının işletmelerin imajı ve 
uzun süreli performanslarına etkisinin pozitif 
olduğu bilinmektedir (ÖZİLHAN, 2002: 7). 

Kurumsal yönetim uygulamalarının gelişim 
gösterdiği süreç, yönetim kurulunun hisse 
senedi yatırımcılarının menfaatlerine nasıl iyi 
hizmet edebileceği bakış açısından bütün men-
faat sahiplerinin ihtiyaç ve çıkarlarının nasıl en 
iyi şekilde giderilebileceği bakışına doğru dö-
nüşmüştür. Kurumsal yönetim uygulamalarını 
inceleyen yazında son dönemde özellikle nor-
matif, düzenleyici yönü ağır basan çözümler 
üretmek yerine, işletme performansındaki 
yükselişi esas alan ve esnek, işletme içi yapı-
lanmalar takip edilmektedir (ULUKAN, 2004: 
214-215). 

Kurumsal yönetim uygulamaları borsada işlem 
gören işletmelerin hisse senedi fiyatının art-
masına ve sermayenin daha kolay elde edilme-
sine yardımcı olmaktadır. Küresel yatırımcılar 
kurumsal yönetim ilkelerini iyi uygulamayan 
işletmelerin hisselerini tercih etmede ve borç 
vermede daha negatif davranmaktadırlar. Bu 
bağlamda şeffaflık, bağımsız üyeler ve ayrı bir 
denetim komitesi önemlidir. Uluslararası yatı-
rım yapan bazı işletmeler bu özellikleri taşı-
mayan işletmelere yatırım yapmakta ciddi 
şüpheler yaşamaktadırlar  (MCGEE, 2009: 3). 

Kurumsal yatırımcıların sermaye piyasasındaki 
ağırlığının yükselmesi durumunda sermaye 
piyasasında ve özellikle borsa İstanbul hisse 
senetleri piyasasındaki aşırı dalgalanmaların 
giderek azalması beklenmektedir. Yatırımcıla-
rın, hisse senedi piyasasındaki belirsizlikten ve 
fiyatlardaki normalin üzerindeki değişimden 
koruyan kurumsal yönetim çalışmaları küçük 
tasarruf sahiplerinin birikimlerini sermaye 
piyasasına kazandırmaktadır (DEMİR ve 
KOCABIYIK, 2008: 183). 

Kurumsal yönetim uygulamalarının halka açık 
şirketler özelinde kendisini gösterdiği BİST 
Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), kurumsal 
yönetim ilkelerini uygulayan borsadaki işlet-
melerin dâhil edildiği endekstir. Kurumsal 
Yönetim endeksinin temel gayesi, payları Borsa 
İstanbul pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Lis-
tesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim 
ilkelerinin uygulamalarına uyum notu 10 üze-
rinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 
üzerinden en az 6,5 olan işletmelerin fiyat ve 
getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal 
Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından 
seçilmiş derecelendirme kuruluşları listesinde 
girmeye hak kazanmış derecelendirme kuru-
luşlarınca, işletmenin bütün kurumsal yönetim 
ilkelerine uyumuyla alakalı yapılan değerlen-
dirme neticesinde verilmektedir. Kurumsal 
Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına 
31.08.2007 tarihinde başlanmıştır. Bu tarihte 
endeksin başlangıç değeri 48.082,17'dir1.   

31.08.2007 tarihinde yalnızca 5 şirket ile he-
saplanmaya başlanan XKURY’da yer alan şirket 
sayısının Mayıs 2014’te 47 şirkete ulaştığı 
görülmektedir.  

2. LİTERATÜR YAZINI 

Kurumsal yönetim uygulamaları sonucunda 
teoride iddia edilen husus, kurumsal yönetim 
ile işletme performansı arasında ilişkinin pozi-
tif olduğudur. Farklı ülkelerde yapılan pek çok 
ampirik çalışmalarla kurumsal yönetim ile 
işletme performansı arasındaki ilişki açıklan-
maya çalışılmıştır. Kurumsal yönetim endek-
sinde yer almanın işletmelerin performansı 
üzerine etkisini araştıran çalışmalar farklı 
sonuçlar ortaya koymuştur. Literatürde, şirket-
lerde kurumsal yönetim uygulamaları ile iş-
letme performansı arasındaki ilişkiyi tespit 
etmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  

                                                                    

1 Borsa İstanbul, Kurumsal Yönetim Endeksinin 
resmi web sitesinden alınmıştır. 
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Ülkemizde yapılan kurumsal yönetim uygula-
maları ile işletme performansı arasındaki iliş-
kiyle ilgili çalışmalar incelendiğinde genellikle 
işletme performansı ve iyi kurumsal yönetim 
uygulamaları arasında pozitif ilişkiye rastla-
nılmakla beraber bunun yanında negatif ilişki-
ye ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır. 

Aksu ve Kösedağ (2006), şirket performansı ve 
iyi kurumsal yönetim uygulamaları arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaya çalıştıkları araştırmada 
olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Daha çok 
kamuyu aydınlatma açısından inceledikleri 
kurumsal yönetim uygulamalarının vekâlet 
maliyetlerini düşürmede önemli bir unsura 
sahip olduğunu ve kaynak dağılımında etkinliği 
sağlayıcı rolü olduğunu vurgulamışlardır. Varı-
lan sonuçlar ise kamuyu aydınlatma düzeyi 
yüksek olan firmaların performans göstergele-
rinin de iyi olduğu şeklindedir (AKSU ve 
KÖSEDAĞ, 2006: 277-296).  

Karamustafa vd. (2009), yapmış oldukları ça-
lışmada kurumsal yönetim endeksinde bulu-
nan firmaların endekse girmeden önce ve gir-
dikten sonraki performanslarının incelemiş-
lerdir. Çalışma sonucunda aktif devir hızı, aktif 
karlılığı ve öz sermaye karlılığı açısından anali-
ze tabi tutulan işletmeler özelinde endeks kap-
samı, öncesi ve sonrası için anlamlı farklılıklar 
ortaya çıkmıştır. Bu durumda varılan sonuca 
göre BİST kurumsal yönetim endeksi kapsa-
mındaki firmaların performanslarında endekse 
giriş sonrası kısmen de olsa artış görüldüğü 
sonucu desteklenmiştir (KARAMUSTAFA ve 
İDRİS, Diğ., 2009: 100-119).  

Çarıkçı vd. (2009), yapmış oldukları çalışmada, 
şirket performansı ve kurumsal yönetim uygu-
lamaları arasındaki ilişkinin negatif olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. BİST-100 ile kurumsal 
yönetim endeksi hisse senedi getirilerinin kar-
şılaştırıldığı çalışmada her iki endeks için de 
negatif getirinin var olduğu ortaya konulmuş-
tur. Fakat Kurumsal Yönetim Endeksi’nin daha 
fazla negatif getiriye sahip olduğu neticesine 
varılmıştır. Netice olarak getiri bazında ince-
lendiğinde kurumsal yönetim endeksinin per-
formansının daha iyi olmadığı şeklinde bir 
sonuç elde edilmiştir (ÇARIKÇI ve KALAYCI, 
Diğ.,, 2009: 51-72). 

Karayel ve Gök (2009), yaptıkları çalışmada, 
kurumsal yönetim uygulamalarının şirket per-
formansı üzerindeki etkisini ölçmek için 2009 
yılında XKURY’de işlem gören 9 şirketin en-
dekse girmeden 5 çeyrek dönem öncesi ve 
endekse girdikten 4 çeyrek dönem sonraki 
hisse başına kar, varlık kârlılığı ve fiyat kazanç 

oranlarını analiz etmişlerdir. Analiz neticesine 
göre; kurumsal yönetim uygulamaları ile finan-
sal performans arasında bir ilişki bulunmadığı 
tespit edilmiştir (KARAYEL ve GÖK, 2009: 9-
28). 

Sakarya (2011), yaptığı çalışmada ise BİST 
Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören 
şirketlerden 2009 yılında, 11 şirketi kapsaya-
cak şekilde olay çalışması yöntemi kullanmış-
tır. Yapılmış olan çalışmada başarılı kurumsal 
yönetim derecelendirme notunun ilanı ile hisse 
senedi getirisinin pozitif bir ilişkisinin bulun-
duğu, olay öncesi ve sonrasında endekste bu-
lunan işletmelerin hisse senetlerinde normalin 
çok üzerinde getirilerin olabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır (SAKARYA, 2011: 147-162).  

Dalğar ve Çelik (2011), yaptıkları çalışmada, 
Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) kapsa-
mında bulunan imalat sektörü işletmelerinin 
endekse girmeden önceki (2006) ve endekse 
girdikten sonraki (2009) dönemlerle ilgili fi-
nansal oranlarını, içinde bulundukları sektörün 
ortalamaları ile karşılaştırmışlardır. Elde edi-
len araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin 
faaliyet ve karlılık oranları yönünden endekse 
girdikten sonra sektör ortalamalarına göre 
daha iyi performans ortaya koydukları tespit 
edilmiştir (DALĞAR ve ÇELİK, 2011: 99-111). 

Acar vd. (2013), yaptıkları çalışmada, “olay 
çalışması” yöntemini kullanarak, Kurumsal 
Yönetim Endeksi’nde (XKURY) işlem gören 
şirketlerin endekste yer almalarıyla birlikte 
hisse senetlerinde normalüstü getiri elde edilip 
edilmediği incelenmiştir. Sonuçlara göre ku-
rumsal yönetim endeksinde işlem görmeye 
başlayan şirketlerin hisse senedi fiyatlarında 
anormal getiriler gözlemlenmemiştir. Bu sonu-
cun piyasanın yarı formda etkin olduğu yö-
nünde yorum yapmayı da mümkün kıldığı 
vurgulanmıştır. Ayrıca endekste işlem gören 
şirketlerin endekse girmeden önce piyasa de-
ğeri/defter değeri ve dönem net karı/toplam 
aktif oranlarında anlamlı pozitif değişimler 
tespit edilmiştir (ACAR ve TEMİZ, Diğ., 2013: 
130-124). 

Kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin ulus-
lararası literatürde bulunan çalışmalar ise 
aşağıda sunulmuştur. 

Mitton (2001), yaptığı çalışmada, kurumsal 
yönetim uygulamalarının ülkelerarası farklılık-
larını incelemiştir. Yapmış olduğu çalışmada 
(1997-1998) yıllarında ortaya çıkan Doğu Asya 
krizinde Kore, Malezya, Endonezya, Filipinler 
ve Tayland’da faaliyet gösteren toplam 398 
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şirketten oluşan bir örneklemi incelemiştir. 
Çalışmanın sonucunda kurumsal yönetim uy-
gulamalarının etkin bir biçimde yürütülmesi-
nin şirketlerin finansal performansını olumlu 
biçimde etkilediği ve bu etkinliğin şirket değe-
rini artırdığı tespit edilmiştir (MITTON, 2001: 
5-50). 

Min ve Prather (2001), yapmış oldukları çalış-
mada kurumsal yönetimin kamuyu aydınlatma 
ve şeffaflık ilkeleri bağlamında NYSE ve 
NASDAQ’a kayıtlı şirketlerin yaptıkları Ulusla-
rarası Ortak Girişim (Joint Venture) duyurula-
rının, duyuruyu yapan şirketin hisse senedi 
değerleri üzerinde oluşturduğu etkiyi araştır-
mışlardır. Yapılan çalışma sonucunda, ortak 
girişim duyurularının genellikle hisse senedi 
fiyatları üzerinde pozitif etki yaptığı görülmüş-
tür. Yüksek Tobin Q oranı ve düşük serbest 
nakit akışları olan şirketler için bu etkinin daha 
yüksek bir oranda çıktığı sonucuna ayrıca ula-
şılmıştır (MIN ve PRATHER, 2001: 267-283). 

Bai vd. (2002), bazı soruların cevabını aradık-
ları çalışmalarında, Çin’de kurumsal yönetim 
sorunlarını incelemeyi amaçlamışlardır. Çin’in 
Shangai ve Shenzen borsalarına kayıtlı şirket-
leri kapsayan çalışmaları sonucunda, kurumsal 
olarak daha başarılı yönetilen şirketlerin daha 
yüksek borsa değerlerine ulaştığını tespit et-
mişlerdir. Çinli yatırımcılar yönetim standart-
larının kalitesinin yükselmesi sonucunda 
önemli bir prim ödemeye isteklidirler. Yatırım-
cıların, kullanılan değerleme ölçüsüne bağlı 
olarak %41-%67 arasında değişen oranlardaki 
bölümü, başarılı yönetilen şirketler için 
%20’ye varan ek bir prim ödeyebilirler (BAI 
and LIU, Diğ., 2002: 1-45).  

Gompers vd. (2003), yaptıkları çalışmada, 
Amerika Birleşik Devleti’ndeki 1500 şirketin 
kurumsal yönetim yapısı ile finansal perfor-
mansı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Kurum-
sal yönetim kalitesini ortaya koyan en önemli 
unsur, yöneticiler ve şirket ortakları arasındaki 
güç dengesidir. Bu konuyla ilgili analiz yapa-
bilmek için kurumsal yönetim ile ilgili yirmi 
dört madde içeren bir endeks oluşturulmuş ve 
finansal performans ölçütleri olarak borsa 
hâsılatı ve şirket değeri değişkenleri kullanıl-
mıştır. Borsa hâsılatı olarak hisse senedi getiri 
oranları, şirket değeri olarak ise Tobin Q oranı 
değişkenlerini kullandıkları çalışmalarının 
neticesinde ise kurumsal yönetim ile borsa 
hâsılatı ve şirket değeri ilişkisinin pozitif oldu-
ğu sonucuna varmışlardır (GOMPERS and 
ISHII, Diğ., 2003: 107-155).  

Chiang (2005), yaptığı çalışmada kurumsal 
yönetim ile şirket performansı arasındaki iliş-
kinin yönü araştırmıştır. Çalışmada ulaşılan 
sonuç ise; kurumsal yönetim ile işletme per-
formansı arasında ilişkinin pozitif olduğu yö-
nündedir. Yapılan çalışmada özellikle şeffaflı-
ğın şirket performansının önemli belirleyicile-
rinden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(CHIANG, 2005: 95).  

Cheng (2008), yapmış olduğu çalışmasında 
kurumsal yönetim unsurlarından olan yönetim 
kurulu ile şirket performansı arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Çalışmada (1996–2004) yılları 
arasında Yatırımcı Sorumluluk Araştırma Mer-
kezi (Investor Responsibility Research 
Center)’da bilgileri bulunan 1.252 şirkete ait 
veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada, büyük 
yönetim kurulları bulunan şirketlerde düşük 
şirket performansı ortaya çıktığına dair netice-
lere varılmıştır. Sonuçlar yönetim kurulunun 
büyüklüğü ile aylık hisse senedi getirileri, aktif 
karlılığı, Tobin Q oranı, büyüme ve Ar-Ge har-
camaları arasında negatif ilişki bulunduğunu 
göstermektedir. Büyük şirketlerde fikir birliği-
ne varmak zaman alacağı için, büyük yönetim 
kurulu kararları oldukça az gerçekleşmektedir. 
Bundan ötürü şirket performansı olumsuz 
etkilenmektedir (CHENG, 2008: 157–176).  

Alexakis vd. (2006), yaptıkları çalışmalarında 
Atina Menkul Kıymetler Borsa’sına kote 30 
şirketten oluşan bir örnek için şirketlerin orta-
lama getirileri ve fiyat oynaklıkları (volatilite) 
arasında ilişki ölçülmeye çalışılmıştır. Borsa 
getirileri ile fiyat oynaklığında istatistiksel 
olarak önemli bir değişiklik bulunup bulunma-
dığını tespit etmek üzere ortalama ve varyans 
eşitlik testleri uygulanmıştır. Çalışmada ku-
rumsal yönetim ve fiyat oynaklığı arasında bir 
ilişki olduğuna dair bulgular sunmaktadır. 
Çalışmada, volatilitenin azalmasının en önemli 
sebebi olarak, kurumsal yönetim uygulamala-
rının yasal olarak uygulanmaya konulması 
tespit edilmiştir (ALEXAKIS and BALIOS, Diğ., 
2006: 673-684). 

Chen vd. (2010), yaptıkları çalışmalarında 
şirketlerin dış finansman ihtiyaçlarının kurum-
sal yönetim kalitelerinin derecelerini artırıcı 
bir etki oluşturduğunu vurgulamışlardır. Bu 
etkilerin sonucunda hissedarların servetinde 
artış meydana geleceğini, bu durumun şirketin 
yatırım çeşitliliğini artıracağını ve böylelikle 
fon arz eden kesimden kolaylıkla ve az maliyet-
li bir şekilde dış finansman ihtiyacının karşıla-
nabileceğini tespit etmişlerdir. Kurumsal yöne-
tim uygulamaları iyi olan şirketlerin piyasa 
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likiditelerinin daha iyi olması muhtemeldir. 
Aynı şekilde bu şirketler için sermaye maliyet-
leri de oldukça düşüktür. Yapılan çalışmayla; 
dış finansmana ihtiyaç duyan şirketlerin bilgi 
asimetrisinden kaynaklanan maliyetleri dü-
şürmek için kurumsal yönetim uygulamaları-
nın kalitesini artırmaya çalıştıkları ortaya ko-
nulmuştur. Çalışmalarının sonucunda, dış fi-
nansman ihtiyaçları ile kurumsal yönetim kali-
tesi üzerinde pozitif bir ilişki olduğu ile ilgili 
bulgular sunulmuştur (CHEN and CHUNG, Diğ.,. 
2010: 234-249). 

3. ARAŞTIRMANIN DİZAYNI 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Kurumsal Yönetim Endeksinin 
Borsa İstanbul istikrarına katkı sağlayıp sağ-
lamadığı araştırılacaktır. Çalışmanın en önemli 
amaçları arasında, küçük yatırımcıların serma-
ye piyasalarındaki istikrarsızlıktan kaynakla-
nan risklerini azaltmak olan kurumsal yönetim 
uygulamalarının Türkiye sermaye piyasaların-
daki performansının ölçülmeye çalışılması yer 
almaktadır. 

3.2. Araştırmanın Veri Seti ve Metodolojisi 

Araştırmada kullanılan veriler, 31 Ağustos 
2007 ile 27 Mayıs 2014 dönemi arasındaki 
zaman dilimini kapsayan BİST Kurumsal Yöne-
tim Endeksi, BİST-100 ve BİST-30 Endeksle-
rindeki hisse senedi kapanış fiyatlarından 
oluşmaktadır. Belirlenen tarihler arasında 
BİST-100 Endeksi, BİST-30 Endeksi, Kurumsal 
Yönetim Endeksi (XKURY) veri setleri için 
Borsa İstanbul elektronik veri dağıtım siste-
minden yararlanılmıştır. Araştırmaya konu 
olan fiyat serilerinin günlük ve aynı karaktere 
sahip olması sebebiyle hem 1. hem de 2. seans 
fiyatları analize dâhil edilmiş ve her bir fiyat 
serisi için 3369 veri analizlerde kullanılmıştır. 

Veriler analiz edilmeden önce her birinin gün-
lük logaritmik getirileri, LN(Pt/Pt-1) formülü 
yardımıyla hesaplanmıştır. 

Durağanlık; zaman serisi verilerinin sabit bir 
ortalama etrafında dalgalandığı ve dalgalan-
manın varyansının özellikle zaman boyunca 
sabit kaldığı, serinin değerlerinin belli bir de-
ğere yaklaşmasını ya da beklenen değeri etra-
fında dalgalandığını ifade etmektedir 
(SEVÜKTEKİN ve NARGELEÇEKENLER, 2007: 
229). Serilerin araştırılmasında durağanlık 
fevkalade önemli bir konu olduğundan seriler 
üzerinden herhangi bir analiz yapılmadan önce 
serilerin durağanlıklarının test edilmesi gere-

kir. Serilerin durağanlığının test edilmesinde 
kullanılan yöntemlerden biri birim kök testle-
ridir. Bu testler, serilerin durağanlığının ölçü-
münde oldukça sık kullanılırlar. Araştırmalar-
da kullanılan zaman serilerinin birim kök 
içermesi, durağan olmadıklarını göstermekte-
dir (ÇELİK, 2012: 69).  

Serilerin durağan olmaması durumunda mo-
dellerde sahte regresyon olgusunun ortaya 
çıkması ve ayrıca varyansın sabit olmaması 
nedeniyle sonuçların güvenilirliği kuşkulu hale 
gelir. Bu nedenlerden dolayı, serilerin durağan-
lığının test edilmesi ve durağan değilse farkları 
alınarak durağan hale getirildikten sonra mo-
delin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu ça-
lışmada, serilerin durağanlığı literatürde en 
yaygın bir şeklide kullanılan Genişletilmiş 
Dickey Fuller (ADF) testi ile araştırılmıştır  
(HATIRLI ve AKTAŞ, diğ., 2008: 141). 

Zaman serileri ile çalışılan araştırmalarda ge-
leneksel En Küçük Kareler yöntemi ile çalışıl-
masının analiz sonuçlarının güvenilirliği konu-
sunda zafiyetler gösterdiği görülmektedir. Zira 
söz konusu model sonuçlarına ilişkin gerçek-
leştirilen tanısal test sonuçlarında modelden 
elde edilen hata terimlerinde değişen varyans 
problemi gözlenebilmektedir. Bu sebeple, 
rassal yürüyüş hipotezine aykırı bir karaktere 
sahip, yani önceki verilerle çoklu bağlantı 
problemi yaşayan veri setleriyle çalışılması 
durumunda öngörülerin daha isabetli olmasına 
katkı sağlayan ARCH ve türevi volatilite model-
leri ile çalışması gerekmektedir. 

Engle (1982) tarafından bulunan ve Bollerslev 
(1986) tarafından geliştirilmiş GARCH (p,q) 

modeli; 
2 2 2

0

1 1

q p

t i t i i t i

i i

     

 

    şek-

linde formüle edilir. GARCH(1,1) ise 

2 2 2

0 1 1

1 1

q p

t t i t i

i i

      

 

     şeklinde 

kurulmaktadır. GARCH (p,q) modelinde, ge-
cikmeli hata terimlerinin karelerine 

(
2 2 2

1 2, ,......t t t q     ) ilave olarak ARCH mode-

linden farklı olarak koşullu varyans terimleri-

nin gecikmeli değerleri (
2 2 2

1 2, ,......t t t p     ) 

de bulunmaktadır. Modelin anlamlılığı q>0, 

p>0 ; 
0 >0, 

i >0 ve
i >0  şartının sağlanması 

ve 
i +

i <0 olması gerekmektedir 

(SATCHELL and KNİGHT, 2007: 47). Modelde 
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yer alan 
i , bir önceki dönemde meydana 

gelen bilgi şoklarının t zamandaki oynaklığa 

etkisini ifade etmekteyken, 
i  katsayısı ise söz 

konusu şok etkisinin direnci hakkında bilgi 
vermekte kullanılır. 

Çalışmada, veri setlerine ilişkin gerekli dura-
ğanlık süreçleri incelendikten sonra Bollerslev 
(1986) tarafından geliştirilen GARCH (p,q) 
modeli çalıştırılacaktır. 

3.3. Araştırmanın Hipotezi 

Kurumsal yönetim uygulamalarının Borsa 
İstanbul getiri oynaklığı üzerindeki olum-
lu/olumsuz etkisi ölçülmeye çalışılan araştır-
mada “kurumsal yönetim uygulamalarının 
Borsa İstanbul getiri oynaklığına etkisi yoktur” 
hipotezi bir takım alt hipotezler eşliğinde sı-
nanmıştır. 

3.4. Araştırma Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

Araştırmanın uygulama kısmına geçilmeden 
önce, söz konusu veri setinin birim kök içerip 
içermediğinin test edilmesi gerekmektedir. 
Aşağıda zaman yolu grafikleri sunulan değiş-
kenlere ait Genişletilmiş Dickey Fuller birim 
kök test sonuçları hem sabitli hem de sabit-
li&trendli olarak Tablo 1 eşliğinde sunulmuş-
tur. 
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Şekil 3. XKURY Getiri Serisi Zaman Yolu Grafikleri 
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Tablo 1: Getiri Serilerinin Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Test Sonuçları 

Getiri Serileri t-istatistiği Olasılık 
Getiri 

Serileri 
t-istatistiği Olasılık 

XU100 -5.296.941 0,0001* XU100 -5.296.705 0,0000* 

XU030 -5.307.941 0.0001* XU030 -5.307.648 0,0000* 

XKURY -5.398.533 0,0001* XKURY -5.399.071 0,0000* 
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 (
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&
T
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n

d
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) -3.960765 (%1) 

-2.862200 (%5) -3.411140 (%5) 

-2.567165 (%10) -3.127397 (%10) 

       * % 1 anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 1 sonuçlarına göre tüm getiri serileri için 
hem sabitli hem de sabitli&trendli birim kök 
test sonuçları, “getiri serilerinde birim kök var-
dır” hipotezinin reddedilmesine sebep olmuş-
tur. Bu sonuç, getiri serilerinin birim kök içer-

mediği yani durağan bir yapıya sahip olduğu 
şeklinde yorumlanmalıdır. 

Getiri serilerinin birim kök içermediklerine 
ilişkin kanıtlar elde edildikten sonra her bir veri 
seti için fiyat artış/azalışlarının fiyat ar-
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tış/azalışlarını takip edip etmediklerinin yani 
veri setlerinde ARCH etkisinin var olup olmadı-
ğının incelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple 
her bir getiri serisinin kendi gecikmeli değerleri 
ile regresyon modelleri tahmin edilmiş ve reg-
resyon denklemlerinden elde edilen hata terim-
lerinde değişen varyans probleminin olup ol-
madığı ARCH-LM testi ile sınanmıştır. Her bir 
getiri serisi için en uygun AIC ve SIC değerlerine 
sahip ARMA model sonuçları Tablo 2’de ayrıntı-
sı ile sunulmuştur. 

Her bir getiri serisi için tahmini yapılan koşullu 
ortalama denkleminde AR ve MA terimleri ista-
tistiki olarak anlamlı ve AR<1 ve MA<1 şartları-
nı sağlamaktadır. Kurulan regresyon modelle-
rinde elde edilen hata terimlerinde herhangi bir 
değişen varyans probleminin olup olmadığına 
ilişkin ARCH-LM test sonuçlarına göre her iki 
getiri serisinde de olasılık değerinin 0,05’den 
küçük olduğu yani değişen varyans probleminin 
ortaya çıktığı görülmektedir.  

Tablo 2 Getiri Serilerinin En Uygun ARMA Modelinin 
Tespitine İlişkin Regresyon Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler XU100 XU030 

Modeller 
ARMA (2,0) ARMA(1,1) 

Parametreler 

C 0.000129 0.000127 

  0.093991* -0.272842*** 

  -0.036587** - 

   - 0.365339** 

R2 0.009552 0.009264 

Adj. R2 0.008963 0.008675 

AIC -5.939.754 -5.798.712 

SIC -5.934.299 -5.793.259 

LogLikelihood 10002.58 9.768.032 

F Olasılığı 0.000000 0.000000 

ARCH-LM 0,000000 0,000000 

*= % 1 anlamlılık       ** = % 5 anlamlılık  *** = % 10 anlamlılık 

 

 

 

 

Getiri serilerindeki ARCH etkisinin varlığı kanıt-
landıktan sonra, her bir getiri serisi için  

GARCH(1,1) modeli ile tahminler yapılmış ve 
sonrasında kurumsal yönetim değişkeni GARCH 
modelinin varyans denklemine açıklayıcı değiş-
ken olarak ilave edilerek kurumsal yönetim 
endeksindeki değişimin hem XU100 hem de 
XU030 getiri oynaklığı üzerinde etkisinin olup 
olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. 

Tablo 3’de sunulan XU100 ARMA(2,0) 
GARCH(1,1)  ve XU030 ARMA(1,1) GARCH(1,1) 
sonuçlarına göre bilgi şoklarının etkisini ifade 
eden ARCH(α1) teriminin katsayısı sırasıyla 
0.062344 ve 0.054042 ayrıca şokun kalıcılığının 
(GARCH(β1)) ise ulusal 100 endeksi için 
0.925597, ulusal 30 endeksi içinse 0.936139 
olduğu tespit edilmiştir. Kurulan modellere 
ilişkin tanısal test sonuçlarına göre model artık-
larının otokorelasyon içermediği ve değişen 
varyans probleminin gözlenmediği kanıtlanmış 
ve Tablo 3’ün alt kısmında sunulmuştur. 

Tablo 3 Getiri Serilerine İlişkin ARMA GARCH(1,1) 
Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler XU100 XU030 

Modeller ARMA(2,0) 
ARMA(1,1) 

GARCH(1,1) Parametreler GARCH(1,1) 

Ortalama Denklemi   

C 0.000631* 0.000561* 

 

0.082068* -0.368367** 

 

-0.052099* - 

 

- 0.455253* 

Varyans Denklemi   

α0 0,00000191* 0,00000175* 

α1 0.062344* 0.054042* 

β1 0.925597* 0.936139* 

R2 0.007607 0.008216 

Adj. R2 0.007017 0.007627 

AIC -6.200.628 -6.039.742 

SIC -6.187.901 -6.027.018 

LogLikelihood 10445.76 10177.93 

Q(12) 0.215 0.378 

ARCH-LM 0.6356 0.9131 
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Kurumsal yönetim uygulamalarının her bir getiri 
oynaklığı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir 
etkisinin olup olmadığını test etmek için söz 
konusu modellerin varyans denklemlerine 
XKURY açıklayıcı değişken olarak ilave edilmiş 
ve model tekrar çalıştırılmıştır. Sonuçları ayrın-
tılı şekilde Tablo 4’de sunulan modellerde 
XKURY değişkeninin getiri oynaklıklarını azaltıcı 
ve istatistiki olarak anlamlı etkiye sahip olduğu 
kanıtlanmıştır. XKURY değişkeni varyans denk-
lemine açıklayıcı değişken olarak ilave edilme-
den önce şokların ulusal 100 getiri oynaklığı 
üzerinde etkisi 0,06 düzeyindeyken XKURY’nin 
modele ilave edilmesiyle şok etkisi (α1 
 0,054düzeyine gerilemiştir. Ayrıca XKURY de-
ğişkeninin katsayısı -0,006 ve istatistiki olarak 
anlamlıdır. Ulusal 30 endeksi için oluşturulan 
model sonuçları da XU100 sonuçlarıyla örtüş-
mektedir. Oluşturulan modellerden elde edilen 
hata terimlerinde herhangi bir otokorelasyon ya 
da değişen varyans problemi olup olmadığı ayrı-
ca araştırılmış, Tablo 4’ün alt kısmında sunul-
muştur. Hem Q(12) hem de ARCH-LM test so-
nuçları, “model artıklarında otokorelasyon yok-
tur” ve “değişen varyansa sahip değildir” şeklin-
de kurulan alt hipotezlerin reddedilemediğini 
göstermektedir zira hem Q hem de ARCH-LM 
test olasılık değerleri 0,05’den büyüktür. 

Söz konusu test sonuçları model artıklarında 
herhangi bir şekilde otokorelasyon problemi 

olmadığını ve hata terimlerinin değişen varyansa 
sahip olmadığını göstermektedir. 

Tablo 4 XKURY Serisinin Varyans Denklemine İlave 
Edildiği ARMA GARCH(1,1) Model Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler XU100 XU030 

Modeller ARMA(2,0) 
ARMA(1,1) GARCH(1,1) 

Parametreler GARCH(1,1) 

Ortalama Denklemi 
 

C 0.000802* 0.000711* 

 

0.083918* -0.359292** 

 

-0.052553* - 

 

- 0.447657* 

Varyans Denklemi 
 

α0 0,00000260* 0,00000253* 

α1 0.054203* 0.047568* 
β1 0.928230* 0.937599* 

XKURY -0.000613* -0.000630* 
R2 0.006432 0.007490 

Adj. R2 0.005841 0.006900 

AIC -6.214.335 -6.051.498 

SIC -6.199.790 -6.036.957 

LogLikelihood 10469.83 10198.72 

Q(12) 0.211 0.363 

ARCH-LM 0.8702 0.9185 

Ulaşılan sonuçlar kurumsal yönetim uygulama-
larının hem ulusal 100 hem de 30 endekslerin-
deki getiri oynaklığını azaltıcı bir açıklayıcı de-
ğişken olarak kullanılabileceğini göstermektedir
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.SONUÇ 
Yatırımcıların, dünyanın farklı borsalarında 
hisse senedi satın alma kararlarında, hisse sene-
dinin fiyatı kadar o işletmenin kurumsal yönetim 
uygulamalarını da dikkate aldıkları görülmekte-
dir. Bu durum, dolaylı yoldan işletmelerin finan-
sal kaynak teminini, ortakları ile olan ilişkilerini 
etkilemektedir. Gerçekte olması gereken ise; 
inandırıcılık, güven oluşturmak ve bu güveni 
sürdürebilmektir. Çünkü hedef kitleler tarafın-
dan algılanacak işletme imajı, günümüzün reka-
bet ortamı düşünüldüğünde işletmelerin gelece-
ğine yön verecek çok önemli bir unsurdur. 

Kurumsal yönetimin işletme performansını art-
tırmasının yararlı neticelerden bir tanesi de; 
hisse senedi fiyatının artması ve sermayenin 
daha kolay elde edilmesine yardımcı olmasıdır. 
Küresel yatırımcılar kurumsal yönetim ilkelerini 
iyi uygulamayan işletmelerin hisselerini tercih 
etmede ve borç vermede daha negatif davran-
maktadırlar. Bu bağlamda şeffaflık, bağımsız 
üyeler ve ayrı bir denetim komitesi önemlidir. 
Uluslararası yatırım yapan bazı işletmeler bu 
özellikleri taşımayan borsalara yatırım yapmak-
ta ciddi şüpheler yaşamaktadırlar. 

Kurumsal yönetim uygulamalarının başarılı 
olması şirketlere düşük sermaye maliyeti, fi-
nansman imkânları ile likidite artışı, krizlerden 
fazla etkilenmeme ve sermaye piyasasından 
dışlanmama gibi yararlar sağlar. Bununla birlik-
te ülke yönünden ise ülke imajının iyileşmesi, 
sermayenin yurt dışına çıkışının engellenmesi, 
yabancı sermaye yatırımlarının artması, ekono-
minin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün 
artması, krizlerden daha az zarar görülmesi, 
kaynakların daha etkin kullanılması, refahın 
arttırılması ve sürdürülmesi gibi imkânları sağ-
layabilmektedir. 

Kurumsal yatırımcıların sermaye piyasasındaki 
ağırlığının yükselmesi durumunda sermaye pi-
yasasında ve özellikle BİST-100 hisse senetleri 
piyasasındaki aşırı dalgalanmaların giderek 
azalması beklenmektedir. Yatırımcıların, hisse 
senedi piyasasındaki belirsizlikten ve fiyatlarda-
ki normalin üzerindeki değişimden koruyan 
kurumsal yönetim çalışmaları küçük tasarruf 
sahiplerinin birikimlerini sermaye piyasasına 
kazandırmaktadır. 

31.08.2007 ile 27.05.2014 tarih aralığındaki 
verilerle gerçekleştirilen bu çalışmada analiz 

dönemi için Kurumsal Yönetim uygulamalarının 
XU100 ve XU030 Endekslerine ait getiri oynaklı-
ğını azaltmakta bir gösterge olarak kullanılıp 
kullanılamayacağına ilişkin kanıtlar araştırılmış-
tır. Borsada işlem gören şirketlerin kurumsal-
laşma düzeyleri arttıkça borsa için bir istikrar 
etkinliği oluşturması ARCH tipi volatilite model-
leri kullanılarak cevaplanmaya çalışılmıştır. 
Gerçekleştirilen analizler neticesi, XKURY, kuru-
lan GARCH modellerinin varyans denklemlerine 
açıklayıcı bir değişken olarak ilave edildiğinde 
hem ulusal 100 hem de ulusal 30 endekslerinde-
ki getiri oynaklığını azaltıcı ve istatistiki olarak 
anlamlı bir etkiye sahip olduğu analiz dönemi 
için kanıtlanmıştır. Her iki endeksin getiri oy-
naklıklarına ilişkin model sonuçları, kurumsal 
yönetim endeksinin modele ilave edilmesi du-
rumunda şok etkisinin azaldığını göstermekte-
dir. Ayrıca modellere ilişkin tanısal test sonuçları 
da kurulan modellerin bir bütün olarak ne 
otokorelasyon ne de değişen varyans problemi 
içermediğini ayrıca gösterilmiştir. Bu doğrultuda 
çalışmanın temel hipotezi olan “Kurumsal yöne-
tim uygulamalarının Borsa İstanbul getiri volati-
litesi üzerine etkisi yoktur”, hipotezi uygulama 
sonucunda reddedilmiştir. Kurumsal yönetim 
uygulamalarının borsa istikrarı üzerinde çok az 
da olsa (-0,0006) getiri oynaklığını azaltıcı etki-
sinin var olduğu yani kurumsal yönetim uygula-
malarının ulusal 100 ve 30 endekslerindeki geti-
ri oynaklığını azaltmakta açıklayıcı bir faktör 
olarak kullanılabileceği analizler sonucunda 
kanıtlanmıştır. 

Her ne kadar araştırmada amaçlanan kurumsal 
yönetim uygulamalarının borsa istikrarı üzerin-
deki etkilerini ölçmekse de literatürde kurumsal 
yönetim uygulamalarının şirket performansı 
üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyan 
Aksu ve Kösedağ (2006), Karamustafa v.d. 
(2009), Dalğar ve Çelik (2011), Acar v.d. (2013), 
Mitton (2001), Bai v.d. (2002), Gompers v.d. 
(2003), Chiang (2005), Alexakis v.d. (2006) ça-
lışmalarında elde edilen sonuçlarla paralellik 
göstermekteyken, Çarıkçı, Kalaycı ve Gök’ün 
(2009) yaptığı çalışmadan farklılıklar göster-
mektedir. Söz konusu farklılığın sebebi çalışma-
ların yapıldığı zaman dilimlerinin farklılığı ve 
kurumsal yönetim endeksinin kapsamındaki 
firma sayısının azlığıyla açıklanabilir 

.
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Genel olarak finansal performansın ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde oran analizi yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Kullanılan oranlar, analizi yapan kişi veya kurumun amacına göre değişmekle birlikte, literatürde ve uygu-
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GİRİŞ 
 
Şirketlerin finansal performanslarının değer-
lendirilmesinde genelde geçmiş dönemlere ait 
verilerden faydalanılmaktadır. Bu çerçevede 
şirketlerin finansal performanslarının değer-
lendirilmesinde geleneksel finansal analiz yön-
temleri ile matematiksel yöntemler kullanıl-
maktadır. Geleneksel yöntemler olarak “Oran 
Analizi, Karşılaştırmalı Analiz, Dikey Yüzde 
Analizi, Trend Analizi, Fon Akım Analizi" en 
yaygın yöntemler iken, matematiksel yöntem-
ler arasında “TOPSIS, Fuzzy TOPSIS, ELECTRE, 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Bulanık Man-
tık (BM), Yapay Zeka ve Genetik Algoritma” 
gibi yöntemler yer almaktadır. 

Şirketlerin finansal performanslarının değer-
lendirilmesinde geleneksel yöntemler arasında 
en çok tercih edilen yöntemlerden birisi “Oran 
(Rasyo) Analizi Yöntemi”dir. Oranlar aracılığıy-
la, işletmelerin likidite durumları, faaliyet et-
kinlikleri, mali yapıları ve karlılıkları ile ilgili 
yararlı sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. 
Analizde kullanılan oranların sayısı ve çeşitlili-
ği, analizi yapan kişi veya kurumun amacına 
göre farklılık gösterebilmektedir. Literatürde 
ve uygulamada genel kabul görmüş -bu çalış-
mada “geleneksel oranlar” olarak ifade edilen- 
belirli oranlar mevcut olup; bu oranlar, her 
kesim tarafından öncelikli olarak tercih edilen 
oranlardır. 

Geleneksel oranların, özellikle kriz dönemle-
rinde, işletmelerin gerçek mali durumunu gös-
termede yetersiz veya eksik kaldığı yönünde 
eleştiriler de yapılmaktadır. Özellikle kriz dö-
nemlerinde, geleneksel oranlar işletmelerin 
finansal performansını yansıtmakta eksik kal-
dıklarından, işletmelerin gelecek dönemleri ile 
ilgili karar verenler açısından yanıltıcı sonuçla-
rın ortaya çıkması ihtimali oluşmaktadır. Bu 
duruma neden olan temel husus ise geleneksel 

oranların hesaplanmasında kullanılan işletme 
bilançosu ve gelir tablosunun tahakkuk esasına 
göre düzenlenmesidir. Bu nedenle, nakit esası-
na dayalı olarak oluşturulan nakit akış tablosu 
ile diğer finansal tablo kalemleri ilişkilendirile-
rek hesaplanan “nakit akım oranlarının” des-
tekleyici, tamamlayıcı veya ikame olarak kulla-
nılmasının daha sağlıklı bir değerlendirme ve 
planlama yapma imkanı vereceği düşünülmek-
tedir. 

Bu çalışmada, hisse senetleri BİST’te işlem 
gören çimento sektörü şirketlerinin, 2010 - 
2013 dönemini kapsayan finansal tabloları 
kullanılarak çok amaçlı karar verme teknikle-
rinden birisi olan TOPSIS yöntemi ile finansal 
performanslarının analizi yapılmaktadır. Bu 
çalışma, geleneksel finansal oranlar ve nakit 
akım oranları ile yapılan finansal performans 
analizlerinden elde edilen sonuçlar arasındaki 
farklılıkları ortaya koymakta ve özellikle mak-
roekonomik konjonktürün genel olarak olum-
suz bir eğilime sahip olduğu dönemlerde söz 
konusu farklılıkların önemli düzeylere ulaşabi-
leceğini göstermektedir. 

1. ANALİZDE KULLANILAN GELENEKSEL 
FİNANSAL ORANLAR VE NAKİT AKIM 
ORANLARI 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu çalışmanın 
temel amacı, geleneksel oranlar ile nakit akım 
oranlarının işletmelerin finansal performansla-
rını ölçmede ortaya koydukları farklı sonuçlan 
göstermektir. Bu amaca uygun olarak, çalışma-
da kullanılmak üzere bir kısım oranlar seçil-
miştir. Seçim aşamasında geleneksel oranlar ile 
nakit akım oranlarının karşılaştırılabilir olarak 
belirlenmesine dikkat edilmiştir. Analize dahil 
edilen oranlar, aşağıda yer alan tablo 1 ve tablo 
2’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Performans Analizinde Kullanılan Geleneksel Finansal Oranlar 
A- LİKİDİTE ORANLARI  

1 Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 
2 Asit-Test Oranı = (Hazır Değerler + Pazarlanabilir Menkul Kıymetler + Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar 
3 Nakit Oranı = (Hazır Değerler + Pazarlanabilir Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Borçlar 

B- FAALİYET ORANLARI  
1 Duran Varlık Devir Hızı = Satışlar / Net Duran Varlıklar  
2 Varlık Devir Hızı = Satışlar / Toplam Varlıklar  
3 Ticari Alacak Devir Hızı = Satışlar / Ticari Alacaklar  

C- MALİ YAPI ORANLARI  
1 Finansal Kaldıraç Oranı = Toplam Borç / Toplam Kaynaklar 
2 Finansman Oranı = Özkaynaklar / Toplam Borçlar 

D- KARLILIK ORANLARI 
1 Satış Karlılığı  = Net Kar / Net Satışlar 
2 Varlıkların Karlılığı = FVÖK / Toplam Varlıklar 
3 Özkaynak Karlılığı = Net Kar / Özkaynaklar 

4 
Ekonomik Rantabilite Oranı (Kullanılan Sermayenin Getirisi) = (FVÖK + Faiz Giderleri) / (Özkaynaklar + Uzun Süreli 
Borçlar) 
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Tablo 2: Performans Analizinde Kullanılan Nakit Akım Oranları 

A- LİKİDİTE ORANLARI  
1 Nakit-KSB Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / Kısa Vadeli Borçlar 
2 Kritik İhtiyaçlar Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / (Faizler + Kısa Süreli Borçlar + Ödenen Temettü) 
3 Nakit- (KSB) Oranı (2) = (Faaliyetlerden Nakit Akışları – Ödenen Temettü) / Kısa Vadeli Borçlar 

B- FAALİYET ORANLARI  
1 Nakit-Varlık Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / Toplam Varlıklar 
2 Yeniden Yatırım Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / Yatırılan Sermaye 
3 Nakit-Ortalama Ticari Alacaklar = Faaliyetlerden Nakit Akışları / Ortalama Ticari Alacaklar  

C- MALİ YAPI ORANLARI 
1 Nakit-Borç Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / Toplam Borçlar 

2 
Borçlanma Faaliyeti Oranı = Net Borçlanma Faaliyeti / Toplam Kaynaklar 
(Net Borçlanma Faaliyeti = Dönem içindeki borçlanma artışı (azalışı)) 
D- KARLILIK ORANLARI  

1 Nakit-Satışlar Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / Net Satışlar 
2 Nakit-Varlıklar Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / Toplam Varlıklar 
3 Nakit-Özkaynaklar Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / Özkaynaklar 
4 Nakit-Kullanılan Sermaye Oranı = Faaliyetlerden Nakit Akışları / (Özkaynaklar + Uzun Süreli Borçlar) 

Kaynak: Nalan AKDOĞAN ve Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi K.itabevi, 2010. Öztin 
AKGÜÇ, Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 1998. Niyazi BERK, Finansal Yönetim, İstanbul: Türkmen 
Kitabevi, 2003. Leonie JOOSTE, “An Evaluation of The Usefulness of The Cash FIow Statement Within South African Companies 
by Means of Cash Flow Ratios”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Pretoria (Güney Afrika), 2004. 

 
Tablo 1 ve 2'de de görüldüğü gibi, finansal 
oranlar dört ana grup altında ele alınmaktadır. 
Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçla-
rını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinde ve 
çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının 
belirlenmesinde kullanılmaktadır (AKDOĞAN 
vd., 2010: 644). İkinci oran grubu olan faaliyet 
oranları -veya verimlilik oranları-, işletme 
varlıklarının ne derece etkin ve verimli kulla-
nıldığını değerlendirme amacına yönelik kulla-
nılan oranlardır (BREALEY vd., 2007: 474). Bu 
grupta yer alan oranlardan çalışmada kullanı-
lanlar duran varlık, varlık ve ticari alacak devir 
hızı oranlarıdır. 

Üçüncü oran grubu ise mali yapı oranları olup; 
bu oranlar, işletmenin dış kaynaklarla 
özkaynaklarının bileşimine ilişkin finanslama 
politikalarının değerlendirilmesine özgü oran-
lardır (BERK, 2003: 39). Bu çalışmada kullanı-
lan mali yapı oranları ise finansal kaldıraç ora-
nı ve finansman oranıdır. 

Dördüncü oran grubu da karlılık oranlarıdır. 
Karlılık oranları, firmanın faaliyetleri sonucu 
elde ettiği karın ölçülü, yeterli, tatmin edici 
olup olmadığı konusunda değerlendirme yapı-
labilmesine imkan sağlayan finansal oranlardır 
(AKGÜÇ, 1998: 62). Karlılık oranları içerisinde 
yer alan ekonomik rantabilite oranının hesap-
lanmasında, formülde yer alan faiz giderlerinin 
içerisine banka (kredi, borçlanma vb.) faiz 
giderleri ile vadeli (kredili) alımlardan kaynak-
lanan faiz giderleri dahil edilmiştir. 

Bu çalışmada geleneksel oranlarla birlikte 
nakit akım oranları da kullanılmıştır. Nakit 
akım oranları, nakit akım tablosunda yer alan 
ilgili hesap kalemlerinin bilanço ve gelir tablo-
sundaki hesap kalemleri ile ilişkilendirilmesi 

yoluyla ortaya konulan oranlardır. Bu şekilde 
bir çalışmaya yol açan husus, tahakkuk esasına 
göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunu 
temel alarak belirlenen geleneksel oranların 
işletmelerin gerçek mali performanslarını gös-
termede mali tablo kullanıcıları açısından ye-
terli görülmemesidir. 

Nakit akım analizi, işletmelerin nakit akış di-
namiklerini ortaya koymak amaçlı kullanılabi-
leceği gibi, "İşletmenin nakit sağlama gücü 
olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz ise bunun 
sebebi büyüme mi, faaliyetlerdeki düşük karlı-
lık mı, yoksa çalışma sermayesi yönetiminde 
güçlükler mi yaşanmaktadır? Kısa süreli finan-
sal yükümlülükler, faaliyetlerden sağlanan 
nakit akışları ile karşılanabilmekte midir? Bü-
yümede kullanılan nakit, içsel nakit akışlarıyla 
mı dış kaynaklarla mı sağlanmaktadır? Ödenen 
kar paylan, içsel nakit akışlarından mı dış kay-
naklardan mı sağlanmaktadır? Dış finansman 
kaynakları kısa süreli mi uzun süreli mi? Ser-
maye yatırımlarından elde edilen nakit akışları 
olumlu mu, yoksa olumsuz mudur (JOOSTE, 
2004: 64)?" vb. soruların cevaplandırılması 
amacıyla da kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada kullanılan nakit akım oranlarına 
kısaca bakılacak olursa; "Nakit-Kısa Süreli 
Borçlar Oranı", işletmenin kısa süreli borçlarını 
karşılamada kaynak yaratma gücünü nakit 
esaslı olarak göstermektedir. "Kritik İhtiyaçlar 
Oranı"; işletmenin faiz yükümlülüklerini, kar 
payı ödemelerini ve diğer kısa süreli borçlarını 
karşılama gücünü yine nakit esaslı olarak gös-
termektedir. "Nakit-Kısa Süreli Borçlar Oranı 
(2)" ise işletmenin kar paylarını ödedikten 
sonra kalan nakdi varlıkları ile kısa süreli borç-
larını karşılama gücünü göstermektedir 
(JOOSTE, 2004: 114). 
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Kritik ihtiyaçlar oranının hesaplanmasında, 
formülde yer alan faiz giderlerinin içerisine 
banka (kredi, borçlanma vb.) faiz giderleri ile 
vadeli (kredili) alımlardan kaynaklanan faiz 
giderleri dahil edilmiştir. 

"Nakit-Varlık Oranı", işletme varlıklarının nakit 
akışı yaratmada ne kadar etkin kullanıldığının 
göstergesidir (URBANCİC, 2011: 4). "Yeniden 
Yatırım Oranı", yatırılan sermayenin yeniden 
yatırımda veya borç ödemede kullanabilmek 
için ne düzeyde nakit yarattığını göstermekte-
dir (JOOSTE, 2004: 126). "Nakit-Ortalama Tica-
ri Alacaklar Oranı" ise işletmenin yarattığı 
nakit ile ticari alacakları arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir. 

"Nakit-Borç Oranı", işletmenin toplam uzun ve 
kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebil-
mesi için faaliyetlerinden elde ettiği nakit akış 
tutarını göstermektedir (UYAR, 2008: 93). 
"Borçlanma Faaliyeti Oranı", işletme kaynakla-
rının ne kadarlık bölümünün dış kaynaklardan 
borçlanılarak elde edildiğini nakit esaslı olarak 
göstermektedir (JOOSTE, 2004: 104). 

"Nakit-Satışlar", "Nakit-Varlıklar", "Nakit-
Özkaynaklar" ve "Nakit-Kullanılan Sermaye" 
oranları ise sırasıyla satış karlılığı, varlık karlı-
lığı, özkaynak karlılığı ve ekonomik rantabilite 
oranlarına karşılık olarak nakit esası ile oluştu-
rulmuş oranlardır. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI, SINIR-
LARI VE YÖNTEMİ 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, finansal performansın 
değerlendirilmesinde geleneksel oranlar ile 
nakit akım oranlarını kullanarak ulaşılan so-
nuçları karşılaştırmak ve her iki oran grubu ile 
ortaya çıkan sonuçlar arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları tespit etmektir. Bu bağlamda, fi-
nansal analizde bilanço ve gelir tablosu kadar 
nakit akım tablosundan da faydalanılması ge-
rekliliğinin ortaya konulması istenmiştir. 

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 

Finansal analizi gerçekleştirilen işletmeler, 
hisse senetleri BİST’te işlem gören ve çimento 
sektöründe faaliyet gösteren firmalardır. 
BİST’te bu sektör grubuna dahil olan 22 adet 
firma mevcuttur. Bu firmalardan üç tanesinin 
finansal tablolarına BİST’te yayımlamış olduğu 
bilgiler çerçevesinde tam olarak ulaşılamamış 
ve analiz diğer 19 firma üzerinde gerçekleşti-
rilmiştir. Analizde ihtiyaç duyulan finansal 
tablolar ve söz konusu 19 firmaya ait diğer 
ilgili bilgiler, BİST’in resmi internet sayfasın-
dan (www.bist.gov.tr) temin edilmiştir. Analiz-
de dikkate alınan tüm finansal tablolar, Ulusla-
rarası Finansal Raporlama Standartları 
(UFRS)'na uygun olarak düzenlenmiş tablolar-
dır.  

Analize konu edilen dönem 2010, 2011, 2012 
ve 2013 yıllarını kapsayan dört yılık bir süreç-
tir. Bu dönemler 2008 global krizini takip eden 
dönemlerdir. Dolayısıyla krizin doğrudan veya 
dolaylı etkileri söz konusu olabilir. 

Çalışma, bahsedilen on dokuz firmanın finansal 
performanslarının 2010 - 2013 döneminde, 
geleneksel finansal oranlar ve nakit akım oran-
ları aracılığıyla ve TOPSIS yöntemi kullanılarak 
analiz edilmesini, analizde geleneksel oranların 
veya nakit akım oranlarının tercih edilmesinin 
firmaların finansal performanslarını karşılaş-
tırmada ne ölçüde farklılıklar ortaya çıkardığı-
nın tespitini kapsamaktadır. 

Öte yandan; araştırmanın kapsadığı dönem 
(2010 - 2013 dönemi), sadece çimento sektö-
rünün incelenmesi, finansal tabloların bazıları-
nın konsolide bazılarının ise konsolide olma-
yan tablo olması ve seçilen oranların genel 
geçerliliği olmasına karşın bazı noktalarda 
göreceli sonuçlar ortaya koyabilecek olması, bu 
araştırmanın temel kısıtları olarak değerlendi-
rilebilir. 

Tablo 3: Analize Dahil Edilen Firmalar 
FİRMA ADI BORSA KODU ÇALIŞMADA KULLANILAN KODLAR 

ADANA ÇİMENTO ADANA F1 
AFYON ÇMENTO AFYON F2 

AKÇANSA ÇİMENTO AKCNS F3 
ASLAN ÇİMENTO ASLAN F4 

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİM. BTCIM F5 
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO BSOKE F6 

BOLU ÇİMENTO BOLUC F7 
BURSA ÇİMENTO BUCIM F8 

ÇİMBETON HAZIR BETON CMBTN F9 

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO CMENT F10 
ÇİMSA ÇİMENTO CIMSA F11 

DOĞUSAN BORU DOGUB F12 
ECZACIBAŞI YAPI ECYAB F13 

GÖLTAŞ ÇİMENTO GOLTS F14 
HAZNEDAR REFRAKTER HZNDR F15 

KONYA ÇİMENTO KONYA F16 
MARDİN ÇİMENTO MRDIN F17 

NUH ÇİMENTO NUHCM F18 

ÜNYE ÇİMENTO UNYEC F19 
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2.3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, hisse senetleri BİST’te işlem 
gören çimento sektörüne ait on dokuz firmanın 
2010 - 2013 dönemine ilişkin finansal perfor-
manslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
aşağıdaki tablo 2’de verilen oranlar yardımıyla 
ve ÇAKVY’lerden birisi olan TOPSIS (Technique 
for Order Preference by Similarity to İdeal 
Solution) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 
Uygulamada bu yöntemin seçilmesinin temel 
nedeni ise yöntemin nicel verilere doğrudan 
uygulanabilir, kolay ve kullanışlı olmasıdır. 

Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama-
da, firmalara ait finansal tablolardan yararlanı-
larak, bu çalışma için seçilen geleneksel oran-
lar ve nakit akım oranları hesaplanmıştır. İkin-
ci aşamada ise elde edilen bu oranlar kullanıla-
rak TOPSIS yönteminde analiz edilmiştir. Ça-
lışma kapsamında kullanılan finansal oranlar 
ve bu çalışmada temsil edildikleri kodlar aşa-
ğıda yer alan tablo 4’te sunulmuş; ayrıca de-
vamında TOPSIS yönteminin detayları açık-
lanmıştır. 

Tablo 4: Analizde Kullanılan Finansal Oranlar 

GELENEKSEL ORANLAR (go) NAKİT AKIM ORANLARI (nao) 
CARİ ORAN go1 NAKİT-KISA SÜRELİ BORÇLAR ORANI nao1 
ACİD-TEST ORANI go2 KRİTİK İHTİYAÇLAR ORANI nao2 
NAKİT ORAN go3 NAKİT-KISA SÜRELİ BORÇLAR ORANI (2) nao3 
DURAN VARLIK DEVİR HIZI go4 NAKİT-VARLIKLAR ORANI nao4 
VARLIK DEVİR HIZI go5 YENİDEN YATIRIM ORANI nao5 
TİCARİ ALACAK DEVİR HIZI go6 NAKİT-ORT. TİCARİ ALACAKLAR ORANI nao6 
FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI go7 NAKİT-BORÇLAR ORANI nao7 
FİNANSMAN ORANI go8 BORÇLANMA FAALİYETİ ORANI nao8 
SATIŞ KARLILIĞI ORANI go9 NAKİT-SATIŞLAR ORANI nao9 
VARLIKLARIN KARLILIĞI ORANI go10 NAKİT-VARLIKLAR ORANI nao10 
ÖZKAYNAK KARLILIĞI ORANI go11 NAKİT-ÖZKAYNAKLAR ORANI nao11 
EKONOMİK RANTABİLİTE ORANI go12 NAKİT-KULLANILAN SERMAYE ORANI nao12 

2.3.1. TOPSIS Yöntemi 

Bu çalışmada yöntem olarak TOPSIS yöntemi 
kullanılmıştır. TOPSIS yöntemi, çok amaçlı ka-
rar verme tekniklerinden birisi olup; nitel bir 
çevrim yapılmaksızın, direkt veri üzerinde uy-
gulanabilmektedir. Bu yöntemle alternatiflerin, 
belirli kriterler doğrultusunda ve kriterlerin 
alabileceği maksimum ve minimum değerler 
arasında ideal çözüme uzaklıkları değerlendiri-
lerek sıralanması mümkündür (ELEREN vd.,  
2008: 6). 

İlk olarak Hwang ve Yoon tarafından geliştirilen 
bu yöntem, çok kriterli karar verme problemle-
rini çözmede, seçilecek alternatifin pozitif ideal 
çözüme en kısa mesafede ve negatif ideal çö-
zümden en uzak mesafede olması gerektiği 
varsayımı üzerine inşa edilmiştir (JADİDİ vd., 
2008: 763). 1981 yılında Hwang ve Yoon’un 
literatüre kazandırdığı bu yöntem, 1994 yılında 
Lai ve Hwang tarafından geliştirilmiştir 
(ZAVADSKAS vd., 2006: 602). Bundan sonra, 
yöntem farklı alanlardaki birçok konuda çok 
kriterli karar verme problemlerini çözmek için 
adapte edilerek yaygın kullanım alanına sahip 
olmuştur (ÖZDEMİR ve SEÇME, 2009: 83). 

Çok kriterli karar verme problemlerinde etkin 
bir yöntem olan TOPSIS, ideal çözümleri ve 
ideal olmayan çözümleri bulmak için normalize 
edilmiş matris kullanmaktadır. Alternatiflerin 
ideal çözüme ve ideal olmayan çözüme olan 
uzaklıkları ise alternatiflerin birbirleri arasın-
daki üstünlük sıralamasının belirlenmesinde 

gösterge olmaktadır (HAO ve QUİNG SHENG, 
2006: 184). TOPSIS yöntemi birbirini takip 
eden altı aşamadan oluşmaktadır (DASHTİ vd., 
2010; JAHANSHAHLOO vd., 2006: 1544-1551). 
Bu aşamalar kısaca aşağıda açıklanmıştır. 

İlk aşama, karar matrisinin oluşturulmasıdır. 
Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıra-
lanmak istenen karar noktaları, sütunlarında ise 
karar vermede kullanılacak değerlendirme 
faktörleri yer almaktadır. A matrisi, karar verici 
tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir 
(ERGÜL ve AKEL, 2010: 104). A karar matrisin-
deki aij, A matrisindeki i alternatifinin j kriteri-
ne göre gerçek değerini göstermektedir. 

                                                   
(Denklem 1) 

İkinci aşama, normalize edilmiş karar matri-
sinin oluşturulmasıdır. Karar matrisi aşağıda 
yer alan “Denklem l”e uygun olarak oluşturul-
makta; normalize edilmiş karar matrisi ise A 
matrisinin elemanlarından yararlanılarak ve 
"Denklem 2" kullanılarak hesaplanmaktadır 
(USTASÜLEYMAN, 2009: 37): 
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(Denklem 2) 

(rij; i: 1,2,...,N; Kriter Sayısı j: 1,2,...,K; Alternatif 
Sayısı) 

Üçüncü aşama, ağırlıklı normalize karar 
matrisinin oluşturulmasıdır. Aşağıdaki for-
mülde; Wj, j’inci kriterin ağırlığıdır (Kaya, 2004, 
1). 

Vij = Wi.'Rij ; = 1...............m, j= 1,...................,n                                  
(Denklem 3) 

Bu aşamada, ağırlıkları hesaplamanın en kolay 
yolu kriterlerin önem sırasına konularak hesap-
lanmasıdır. Daha sonra, kriterlerin ağırlıkları 
aşağıdaki formülle hesaplanabilecektir (KAYA, 
2004: 1): 

 

Dördüncü aşama, ideal ve negatif ideal çö-
zümlerin belirlenmesidir. İdeal çözüm, ağırlıklı 
normalleştirilmiş karar matrisinin en iyi per-
formans değerlerinden oluşmakta iken; negatif 
ideal çözüm, en kötü değerlerinden oluşmakta-
dır (USTASÜLEYMAN, 2009: 37). A+ (İdeal Çö-
züm) ve A- (Negatif İdeal Çözüm), aşağıdaki 
denklemlerle hesaplanmaktadır. J1, fayda değer-
leri setini; J2, maliyet değerleri setini göster-
mektedir (HAO ve QUİNG SHENG, 2006: 185). 

 

Beşinci aşama, ayırım ölçülerinin hesaplan-
masıdır. J alternatifinin ideal çözümden uzaklı-
ğı ideal ayırım (Si*) ve negatif ideal çözümden 
uzaklığı negatif ideal ayırım (Si-), aşağıdaki 

formüllerden yararlanılarak hesaplanmaktadır 
(USTASÜLEYMAN, 2009: 38): 

 

Altıncı aşama ise ideal çözüme göreli yakınlı-
ğın hesaplanmasıdır. Ci*  (İdeal Çözüme Göreli 
Yakınlık), aşağıda yer alan formül aracılığıyla 
hesaplanmaktadır (USTASÜLEYMAN, 2009: 38): 

 

Tüm alternatifler için sayılan aşamalar yerine 
getirildiğinde, tatmin edici sonuçlara ulaşmak 
mümkün olmaktadır. Sonuçta elde edilecek 
puanlar, alternatifler arasında farklılığı ve sıra-
lamayı göstermektedir (ELEREN vd., 2009: 386). 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE DEĞER-
LENDİRME 

Gerçekleştirilen analiz neticesinde, BİST’te his-
se senetleri işlem gören işletmelerden çimento 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2010, 
2011, 2012 ve 2013 yıllarında sergiledikleri 
finansal performanslar karşılaştırmalı olarak 
ortaya konmuştur. Burada, yalnızca 2013 yılı 
için geleneksel oranlar ve nakit akım oranları ile 
gerçekleştirilen analiz detaylı olarak gösterilmiş; 
diğer yıllara ilişkin olarak aynı süreçler tekrar 
edilmeden, yalnızca sonuçlar gösterilmiştir. 

1. Adım: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması: 

Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıra-
lanmak istenen karar noktaları, sütunlarında ise 
karar vermede kullanılacak değerlendirme 
faktörleri yer alır. Karar matrisi, karar verici 
tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. Bu 
çalışmada on dokuz karar noktası (alternatif-
ler/şirketler) ve 12 değerlendirme faktörü (kri-
terler/finansal oranlar) bulunmaktadır. Önce-
likle TOPSIS yöntemi için (19x12) boyutlu 
Standart Karar Matrisi, “denklem 1” esas alına-
rak oluşturulmuştur. Buna göre, çalışmaya konu 
olan şirketlere ait 2013 yılı karar matrisi (Gele-
neksel Oranlar ve Nakit Akım Oranlan için) 
aşağıdaki tablo 5 ve tablo 6'da sunulmuştur.
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Tablo 5: 2013 Yılı Karar Matrisi (Geleneksel Oranlar İçin) 

 go1 go2 go3 go4 go5 go6 go7 go8 go9 go10 go11 go12 
ADANA 4,4003 3,3654 0,9777 0,7904 0,5493 3,8745 0,0926 9,7977 0,1709 0,1330 0,1035 0,1509 

AFYON 2,8137 1,8834 0,4052 1,9706 1,0791 4,9863 0,2167 3,6156 0,0363 0,0492 0,0500 0,0586 

AKCNS 1,2563 0,9037 0,0416 1,2040 0,8138 3,9104 0,3230 2,0962 0,1326 0,1376 0,1594 0,2043 

ASLAN 1,8717 1,1879 0,0367 0,7492 0,5207 2,7637 0,2396 3,1729 0,1922 0,1423 0,1316 0,1807 

BTCIM 1,7914 1,3544 0,7315 0,8279 0,5843 5,9233 0,4115 1,4302 0,0821 0,0946 0,0816 0,1466 

BSOKE 3,6399 2,6503 2,0629 0,5476 0,3822 9,4216 0,2954 2,3850 0,0830 0,0736 0,0450 0,0834 

BOLUC 3,2268 2,5137 0,3094 1,4789 0,8783 3,4318 0,2095 3,7724 0,1745 0,2121 0,1939 0,2478 

BUCIM 3,1280 1,9036 0,3926 2,8846 1,0662 4,0205 0,3248 2,0784 0,0689 0,1090 0,1089 0,1607 

CMBTN 1,3775 1,3285 0,3864 5,0978 2,0182 4,8689 0,4640 1,1552 0,0216 0,0564 0,0814 0,1036 

CMENT 1,2578 0,9073 0,3054 0,6475 0,4823 4,4391 0,2666 2,7509 0,0536 0,0366 0,0353 0,0500 

CIMSA 1,6568 1,1362 0,1788 0,8913 0,6623 4,6736 0,2177 3,5935 0,3169 0,1246 0,2683 0,1609 

DOGUB 1,4076 0,4005 0,1144 0,0936 0,0796 3,2991 0,1766 4,6631 -0,8410 -0,0582 -0,0813 -0,0571 

ECYAB 0,7235 0,5347 0,1851 1,9863 0,9826 4,6264 0,9166 0,0910 -0,0346 0,0722 -0,4072 0,3179 

GOLTS 2,1978 1,4981 0,3158 0,9899 0,6238 3,6388 0,3869 1,5846 0,0829 0,1388 0,0844 0,1898 

HZNDR 1,9236 0,8783 0,2200 13,0946 1,7549 9,2764 0,4592 1,1775 0,0438 0,1459 0,1423 0,2876 

KONYA 3,4974 2,8367 1,8639 1,6028 0,7457 5,0400 0,1822 4,4875 0,1218 0,0908 0,1111 0,1082 

MRDIN 2,4948 1,7307 0,6267 1,1481 0,6544 3,6038 0,2003 3,9920 0,2634 0,2280 0,2156 0,3020 

NUHCM 1,8079 1,1288 0,1435 1,0624 0,7090 3,8485 0,3435 1,9112 0,0912 0,0726 0,0985 0,1036 

UNYEC 6,1041 4,6881 1,6933 1,5080 0,7419 2,9542 0,1157 7,6443 0,2369 0,2204 0,1988 0,2470 

Tablo 6: 2013 Yılı Karar Matrisi (Nakit Akım Oranları İçin) 

 nao1 nao2 nao3 nao4 nao5 nao6 nao7 nao8 nao9 nao10 nao11 nao12 
ADANA 

2,0156 0,9696 1,0438 0,1397 0,2997 0,9853 1,5084 
-

0,0618 0,2543 0,1397 0,1540 0,1501 

AFYON 0,3801 0,3801 0,3801 0,0611 1,0517 0,2824 0,2821 0,0410 0,0566 0,0611 0,0780 0,0728 

AKCNS 0,6638 0,4944 0,3752 0,1712 1,3212 0,8227 0,5302 0,0079 0,2104 0,1712 0,2529 0,2308 

ASLAN 0,4691 0,2796 -0,1529 0,0764 0,3432 0,4056 0,3189 0,0524 0,1468 0,0764 0,1005 0,0913 

BTCIM 0,8418 0,6812 0,7762 0,1382 1,4533 1,4014 0,3359 0,1230 0,2366 0,1382 0,2349 0,1654 

BSOKE 2,0980 1,7263 1,9172 0,1740 0,6185 4,2895 0,5891 0,1607 0,4553 0,1740 0,2470 0,1898 

BOLUC 0,8948 0,5530 0,3126 0,1126 0,2290 0,4400 0,5374 0,0848 0,1282 0,1126 0,1425 0,1288 

BUCIM 0,3575 0,2980 0,2536 0,0720 0,3414 0,2717 0,2218 0,0275 0,0676 0,0720 0,1067 0,0902 

CMBTN 0,3365 0,3352 0,3365 0,1476 6,0287 0,3561 0,3181 0,0217 0,0731 0,1476 0,2753 0,2629 

CMENT 0,3889 0,3820 0,3868 0,0789 1,2701 0,7260 0,2959 0,0191 0,1635 0,0789 0,1076 0,0990 

CIMSA 0,8035 0,5314 0,3643 0,1246 1,3283 0,8792 0,5724 -0,1546 0,1881 0,1246 0,1593 0,1475 

DOGUB 0,0556 0,0521 0,0556 0,0059 0,0055 0,2452 0,0335 0,0794 0,0743 0,0059 0,0072 0,0066 

ECYAB 0,0738 0,0713 0,0738 0,0515 0,4061 0,2425 0,0562 0,2893 0,0524 0,0515 0,6178 0,1708 

GOLTS 0,2487 0,2055 0,1519 0,0418 2,8555 0,2441 0,1082 0,0469 0,0671 0,0418 0,0683 0,0503 

HZNDR -0,0976 -0,0950 -0,0976 -0,0440 -0,1286 -0,2323 -0,0957 0,1998 -0,0250 -0,0440 -0,0813 -0,0799 

KONYA 1,0516 0,4459 -0,3013 0,1608 12,5832 1,0868 0,8823 0,0363 0,2156 0,1608 0,1966 0,1898 

MRDIN 1,2317 0,6941 0,5845 0,2123 0,5879 1,1691 1,0598 -0,0570 0,3244 0,2123 0,2655 0,2565 

NUHCM 0,5682 0,4519 0,3760 0,1046 0,9461 0,5676 0,3044 -0,0244 0,1475 0,1046 0,1593 0,1281 

UNYEC 2,8339 0,9040 0,7721 0,2359 0,5981 0,9392 2,0389 -0,0204 0,3179 0,2359 0,2667 0,2573 
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2. Adım: Normalize Edilmiş Karar Matrisi-
nin Oluşturulması: 
Normalize edilmiş karar matrisleri, A matrisi-
nin elemanlarından yararlanılarak ve “denklem  

 kullanılarak, hem geleneksel oranlar için hem 
de nakit akım oranlan için ayrı ayrı oluşturul-
muştur. Normalize edilmiş karar matrisleri 
tablo 7 ve tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 7: 2013 Yılı Normalize Edilmiş Karar Matrisi (Geleneksel Oranlar İçin) 

 go1 go2 go3 go4 go5 go6 go7 go8 go9 go10 go11 go12 
ADANA 0,3651 0,3822 0,2672 0,0522 0,1373 0,1781 0,0599 0,5700 0,1627 0,2375 0,1461 0,1867 

AFYON 0,2335 0,2139 0,1107 0,1302 0,2696 0,2292 0,1400 0,2104 0,0345 0,0878 0,0706 0,0725 

AKCNS 0,1042 0,1026 0,0114 0,0796 0,2033 0,1797 0,2088 0,1220 0,1262 0,2457 0,2250 0,2528 

ASLAN 0,1553 0,1349 0,0100 0,0495 0,1301 0,1270 0,1549 0,1846 0,1830 0,2539 0,1859 0,2237 

BTCIM 0,1486 0,1538 0,1999 0,0547 0,1460 0,2723 0,2660 0,0832 0,0782 0,1688 0,1151 0,1814 

BSOKE 0,3020 0,3010 0,5638 0,0362 0,0955 0,4330 0,1909 0,1388 0,0790 0,1314 0,0635 0,1031 

BOLUC 0,2677 0,2855 0,0846 0,0977 0,2194 0,1577 0,1354 0,2195 0,1661 0,3787 0,2737 0,3067 

BUCIM 0,2595 0,2162 0,1073 0,1907 0,2664 0,1848 0,2100 0,1209 0,0656 0,1946 0,1537 0,1988 

CMBTN 0,1143 0,1509 0,1056 0,3369 0,5043 0,2238 0,2999 0,0672 0,0206 0,1008 0,1148 0,1281 

CMENT 0,1044 0,1030 0,0835 0,0428 0,1205 0,2040 0,1723 0,1600 0,0510 0,0654 0,0498 0,0619 

CIMSA 0,1375 0,1290 0,0489 0,0589 0,1655 0,2148 0,1407 0,2091 0,3017 0,2225 0,3788 0,1991 

DOGUB 0,1168 0,0455 0,0313 0,0062 0,0199 0,1516 0,1141 0,2713 -0,8005 -0,1039 -0,1147 -0,0707 

ECYAB 0,0600 0,0607 0,0506 0,1313 0,2455 0,2126 0,5925 0,0053 -0,0329 0,1289 -0,5749 0,3934 

GOLTS 0,1824 0,1701 0,0863 0,0654 0,1559 0,1672 0,2501 0,0922 0,0789 0,2477 0,1191 0,2348 

HZNDR 0,1596 0,0997 0,0601 0,8655 0,4385 0,4264 0,2968 0,0685 0,0417 0,2604 0,2009 0,3558 

KONYA 0,2902 0,3222 0,5094 0,1059 0,1863 0,2317 0,1178 0,2611 0,1159 0,1621 0,1568 0,1339 

MRDIN 0,2070 0,1965 0,1713 0,0759 0,1635 0,1656 0,1295 0,2323 0,2508 0,4070 0,3043 0,3737 

NUHCM 0,1500 0,1282 0,0392 0,0702 0,1771 0,1769 0,2220 0,1112 0,0868 0,1295 0,1391 0,1282 

UNYEC 0,5065 0,5324 0,4628 0,0997 0,1854 0,1358 0,0748 0,4447 0,2255 0,3934 0,2806 0,3057 

Tablo 8: 2013 Yılı Normalize Edilmiş Karar Matrisi (Nakit Akım Oranları İçin) 

 nao1 nao2 nao3 nao4 nao5 nao6 nao7 nao8 nao9 nao10 nao11 nao12 
ADANA 

0,4215 0,3529 0,3826 0,2497 0,0205 0,1864 0,4716 
-
0,1318 0,2892 0,2497 0,1569 0,2121 

AFYON 0,0795 0,1384 0,1393 0,1092 0,0719 0,0534 0,0882 0,0876 0,0644 0,1092 0,0795 0,1029 

AKCNS 0,1388 0,1799 0,1375 0,3060 0,0904 0,1557 0,1658 0,0170 0,2392 0,3060 0,2577 0,3261 

ASLAN 0,0981 0,1018 -0,0561 0,1366 0,0235 0,0767 0,0997 0,1118 0,1669 0,1366 0,1024 0,1290 

BTCIM 0,1760 0,2480 0,2845 0,2471 0,0994 0,2651 0,1050 0,2625 0,2690 0,2471 0,2394 0,2337 

BSOKE 0,4387 0,6284 0,7026 0,3110 0,0423 0,8116 0,1842 0,3429 0,5177 0,3110 0,2517 0,2682 

BOLUC 0,1871 0,2013 0,1146 0,2013 0,0157 0,0833 0,1680 0,1809 0,1458 0,2013 0,1452 0,1821 

BUCIM 0,0747 0,1085 0,0930 0,1288 0,0234 0,0514 0,0693 0,0587 0,0768 0,1288 0,1087 0,1275 

CMBTN 0,0704 0,1220 0,1233 0,2638 0,4124 0,0674 0,0995 0,0462 0,0832 0,2638 0,2806 0,3715 

CMENT 0,0813 0,1390 0,1418 0,1410 0,0869 0,1374 0,0925 0,0408 0,1860 0,1410 0,1096 0,1398 

CIMSA 0,1680 0,1934 0,1335 0,2227 0,0909 0,1664 0,1790 -0,3300 0,2139 0,2227 0,1623 0,2084 

DOGUB 0,0116 0,0189 0,0204 0,0106 0,0004 0,0464 0,0105 0,1695 0,0845 0,0106 0,0073 0,0094 

ECYAB 0,0154 0,0260 0,0270 0,0921 0,0278 0,0459 0,0176 0,6172 0,0596 0,0921 0,6295 0,2413 

GOLTS 0,0520 0,0748 0,0557 0,0748 0,1953 0,0462 0,0338 0,1001 0,0763 0,0748 0,0695 0,0711 

HZNDR -0,0204 -0,0346 -0,0358 -0,0786 -0,0088 -0,0440 -0,0299 0,4264 -0,0285 -0,0786 -0,0828 -0,1130 

KONYA 0,2199 0,1623 -0,1104 0,2874 0,8607 0,2056 0,2759 0,0774 0,2452 0,2874 0,2004 0,2682 

MRDIN 0,2575 0,2526 0,2142 0,3794 0,0402 0,2212 0,3314 -0,1215 0,3689 0,3794 0,2705 0,3625 

NUHCM 0,1188 0,1645 0,1378 0,1869 0,0647 0,1074 0,0952 -0,0520 0,1677 0,1869 0,1623 0,1811 

UNYEC 0,5925 0,3291 0,2830 0,4215 0,0409 0,1777 0,6375 -0,0434 0,3615 0,4215 0,2718 0,3636 

 

3. Adım: Ağırlıklı Normalize Edilmiş Karar 
Matrisinin Oluşturulması 

Bu aşamada önemli bir husus ağırlıkların belir-
lenmesidir. Firma içinde ve dışında farklı grup-
lar çeşitli amaç ve beklentilere sahip oldukla-
rından, finansal analize farklı açılardan yak-
laşmaktadırlar. Bu durumda, finansal oranlar 
farklı kullanıcılar için farklı önem düzeyine 
sahip olabilecektir. 
Bu aşamada değerlendirme faktörlerine ilişkin 
ağırlık dereceleri (wi) belirlenir. Daha sonra da 

bir önceki aşamada hesaplanan normalize 
edilmiş değerler, (wi) değerleri ile çarpılarak 
ağırlıklandırılmış normalize edilmiş değerler 
bulunur. 

Bu çalışmada, geleneksel finansal oranların 
önem sıraları aşağıda yer alan tablo 9’daki gibi 
belirlenmiştir (KARGIN 2010: 206). Nakit akım 
oranlarının önem sıraları ise karşılık geldikleri 
geleneksel oranlara bağlı olarak ve tablo 9’daki 
sıralama dikkate alınarak tablo 10’daki gibi 
belirlenmiştir. 
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Tablo 9: Analizde Kullanılan Geleneksel Oranların Önem Sıralaması 

LİKİDİTE FAALİYET BORÇLULUK KARLILIK 

2. SIRA 3. SIRA 4. SIRA 1. SIRA 
go1 go2 go3 go4 go5 go6 go7 go8 go9 go10 go11 go12 
3. sıra 2. sıra 1. sıra 3. sıra 2. sıra 1. sıra 1. sıra 2. sıra 3. sıra 2. sıra 1. sıra 4. sıra 

Tablo 10: Analizde Kullanılan Nakit Akım Oranlarının Önem Sıralaması 

LİKİDİTE FAALİYET BORÇLULUK KARLILIK 

2. SIRA 3. SIRA 4. SIRA 1. SIRA 
go1 go2 go3 go4 go5 go6 go7 go8 go9 go10 go11 go12 
3. sıra 1. sıra 2. sıra 3. sıra 2. sıra 1. sıra 2. sıra 1. sıra 3. sıra 2. sıra 1. sıra 4. sıra 

Tablo 9 ve tablo 10’daki sıralamalar esas alınarak da finansal oranlar için ağırlıklar hesaplanmıştır. Söz 
konusu ağırlıkların hesaplanma süreçleri, aşağıda yer alan tablo 11 ve tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 11: Analizde Kullanılan Geleneksel Oranların Önem Kıyaslaması ve Hesaplanan Ağırlıklar 
 go1 go2 go3 go4 go5 go6 go7 go8 go9 go10 go11 go12 ∑C r(j) 
go1 - X X P P P P P X X X X 5 7 
go2 P - X P P P P P X X X X 6 6 
go3 P P - P P P P P X X X X 7 5 
go4 X X X - X X P P X X X X 2 10 

go5 X X X P - X P P X X X X 3 9 
go6 X X X P P - P P X X X X 4 8 
go7 X X X X X X - P X X X X 1 11 
go8 X X X X X X X - X X X X 0 12 
go9 P P P P P P P P - X X P 9 3 
go10 P P P P P P P P P - X P 10 2 

go11 P P P P P P P P P P - P 11 1 
go12 P P P P P P P P x x X - 8 4 
 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 TOPLAM 
 0,08 0,08

3 
0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,08

3 
0,083 0,083 0,083 0,083 1 

Tablo 12: Analizde Kullanılan Nakit Akım  Oranlarının Önem Kıyaslaması ve Hesaplanan Ağırlıklar 

 nao1 nao2 nao3 nao4 nao5 nao6 nao7 nao8 nao9 nao10 nao11 nao12 ∑C r(
j) 

nao1 - X X P P P P P X X X X 5 7 
nao2 P - P P P P P P X X X X 7 5 
nao3 P X - P P P P P X X X X 6 6 
nao4 X X X - X X P P X X X X 2 1

0 
nao5 X X X P - X P P X X X X 3 9 
nao6 X X X P P - P P X X X X 4 8 
nao7 X X X X X X - X X X X X 0 1

2 
nao8 X X X X X X P - X X X X 1 1

1 
nao9 P P P P P P P P - X X P 9 3 
nao10 P P P P P P P P P - X P 10 2 
nao11 P P P P P P P P P P - P 11 1 
nao12 P p p P P P P P X X X - 8 4 
 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 TOP-

LAM 
 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 1 

 

Ağırlıkların hesaplanması, her bir finansal 
oranın birbirleriyle kıyaslanması suretiyle 
yapılmıştır. Eğer gol (veya naol) go2 (veya 
nao2) oranına tercih edilirse “P”, edilmezse “X” 
ile gösterilmiştir. Bu işlemler, tablo 9 ve tablo 
10’da gösterilmiştir. Gerçekleştirilen kıyaslama 
sonucunda ise ağırlıkların hesaplanmasına 

ilişkin “denklem 4” kullanılarak ağırlıklar orta-
ya konmuştur (KAYA 2004: 14). 

Belirlenmiş olan ağırlıklar ise bir önceki aşa-
mada hesaplanmış normalize edilmiş değerler 
ile çarpılarak, yani “Denklem 3” uygulanarak, 
ağırlıklı normalize karar matrisleri aşağıdaki 
tablo 13 ve tablo 14'deki gibi oluşmuştur. 
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Tablo 13: 2013 Yılı Ağırlıklı Normalize Edilmiş Karar Matrisi (Geleneksel Oranlar İçin) 

 go1 go2 go3 go4 go5 go6 go7 go8 go9 go10 go11 go12 

ADANA 0,0304 0,0318 0,0223 0,0044 0,0114 0,0148 0,0050 0,0475 0,0136 0,0198 0,0122 0,0156 

AFYON 0,0194 0,0178 0,0092 0,0108 0,0225 0,0191 0,0117 0,0175 0,0029 0,0073 0,0059 0,0060 
AKCNS 0,0087 0,0085 0,0009 0,0066 0,0169 0,0150 0,0174 0,0102 0,0105 0,0205 0,0187 0,0211 

ASLAN 0,0129 0,0112 0,0008 0,0041 0,0108 0,0106 0,0129 0,0154 0,0152 0,0212 0,0155 0,0186 
BTCIM 0,0124 0,0128 0,0167 0,0046 0,0122 0,0227 0,0222 0,0069 0,0065 0,0141 0,0096 0,0151 

BSOKE 0,0252 0,0251 0,0470 0,0030 0,0080 0,0361 0,0159 0,0116 0,0066 0,0109 0,0053 0,0086 
BOLUC 0,0223 0,0238 0,0070 0,0081 0,0183 0,0131 0,0113 0,0183 0,0138 0,0315 0,0228 0,0255 

BUCIM 0,0216 0,0180 0,0089 0,0159 0,0222 0,0154 0,0175 0,0101 0,0055 0,0162 0,0128 0,0166 
CMBTN 0,0095 0,0126 0,0088 0,0281 0,0420 0,0186 0,0250 0,0056 0,0017 0,0084 0,0096 0,0107 

CMENT 0,0087 0,0086 0,0070 0,0036 0,0100 0,0170 0,0144 0,0133 0,0043 0,0054 0,0041 0,0052 

CIMSA 0,0115 0,0107 0,0041 0,0049 0,0138 0,0179 0,0117 0,0174 0,0251 0,0185 0,0316 0,0166 
DOGUB 0,0097 0,0038 0,0026 0,0005 0,0017 0,0126 0,0095 0,0226 -0,0667 -0,0087 -0,0096 -0,0059 

ECYAB 0,0050 0,0051 0,0042 0,0109 0,0205 0,0177 0,0494 0,0004 -0,0027 0,0107 -0,0479 0,0328 
GOLTS 0,0152 0,0142 0,0072 0,0055 0,0130 0,0139 0,0208 0,0077 0,0066 0,0206 0,0099 0,0196 

HZNDR 0,0133 0,0083 0,0050 0,0721 0,0365 0,0355 0,0247 0,0057 0,0035 0,0217 0,0167 0,0296 
KONYA 0,0242 0,0268 0,0424 0,0088 0,0155 0,0193 0,0098 0,0217 0,0097 0,0135 0,0131 0,0112 

MRDIN 0,0172 0,0164 0,0143 0,0063 0,0136 0,0138 0,0108 0,0193 0,0209 0,0339 0,0254 0,0311 
NUHCM 0,0125 0,0107 0,0033 0,0058 0,0148 0,0147 0,0185 0,0093 0,0072 0,0108 0,0116 0,0107 

UNYEC 0,0422 0,0443 0,0385 0,0083 0,0154 0,0113 0,0062 0,0370 0,0188 0,0328 0,0234 0,0255 

Tablo 14: 2013 Yılı Ağırlıklı Normalize Edilmiş Karar Matrisi (Nakit Akım Oranları İçin) 

 nao1 nao2 nao3 nao4 nao5 nao6 nao7 nao8 nao9 nao10 nao11 nao12 

ADANA 0,0351 0,0294 0,0319 0,0208 0,0017 0,0155 0,0393 -0,0110 0,0241 0,0208 0,0131 0,0177 

AFYON 0,0066 0,0115 0,0116 0,0091 0,0060 0,0045 0,0073 0,0073 0,0054 0,0091 0,0066 0,0086 
AKCNS 0,0116 0,0150 0,0115 0,0255 0,0075 0,0130 0,0138 0,0014 0,0199 0,0255 0,0215 0,0272 

ASLAN 0,0082 0,0085 -0,0047 0,0114 0,0020 0,0064 0,0083 0,0093 0,0139 0,0114 0,0085 0,0107 
BTCIM 0,0147 0,0207 0,0237 0,0206 0,0083 0,0221 0,0088 0,0219 0,0224 0,0206 0,0199 0,0195 

BSOKE 0,0365 0,0523 0,0585 0,0259 0,0035 0,0676 0,0153 0,0286 0,0431 0,0259 0,0210 0,0223 
BOLUC 0,0156 0,0168 0,0095 0,0168 0,0013 0,0069 0,0140 0,0151 0,0121 0,0168 0,0121 0,0152 

BUCIM 0,0062 0,0090 0,0077 0,0107 0,0019 0,0043 0,0058 0,0049 0,0064 0,0107 0,0091 0,0106 
CMBTN 0,0059 0,0102 0,0103 0,0220 0,0344 0,0056 0,0083 0,0039 0,0069 0,0220 0,0234 0,0309 

CMENT 0,0068 0,0116 0,0118 0,0117 0,0072 0,0114 0,0077 0,0034 0,0155 0,0117 0,0091 0,0116 

CIMSA 0,0140 0,0161 0,0111 0,0186 0,0076 0,0139 0,0149 -0,0275 0,0178 0,0186 0,0135 0,0174 
DOGUB 0,0010 0,0016 0,0017 0,0009 0,0000 0,0039 0,0009 0,0141 0,0070 0,0009 0,0006 0,0008 

ECYAB 0,0013 0,0022 0,0023 0,0077 0,0023 0,0038 0,0015 0,0514 0,0050 0,0077 0,0524 0,0201 
GOLTS 0,0043 0,0062 0,0046 0,0062 0,0163 0,0038 0,0028 0,0083 0,0064 0,0062 0,0058 0,0059 

HZNDR -0,0017 -0,0029 -0,0030 -0,0065 -0,0007 -0,0037 -0,0025 0,0355 -0,0024 -0,0065 -0,0069 -0,0094 

KONYA 0,0183 0,0135 -0,0092 0,0239 0,0717 0,0171 0,0230 0,0064 0,0204 0,0239 0,0167 0,0223 

MRDIN 0,0215 0,0210 0,0178 0,0316 0,0033 0,0184 0,0276 -0,0101 0,0307 0,0316 0,0225 0,0302 
NUHCM 0,0099 0,0137 0,0115 0,0156 0,0054 0,0089 0,0079 -0,0043 0,0140 0,0156 0,0135 0,0151 

UNYEC 0,0944 0,0274 0,0236 0,0351 0,0034 0,0148 0,0531 -0,0036 0,0301 0,0351 0,0226 0,0303 

 

4. Adım: İdeal (A+) ve Negatif İdeal (A-) Çö-
zümlerin Oluşturulması 

Bu aşamada, pozitif ve negatif ideal çözümler 
ortaya konmuştur. Normalize edilmiş karar 
matrisindeki her bir sütunun en büyük değer-
leri pozitif ideal çözümleri (A+), en küçük de-
ğerleri ise negatif ideal çözümleri (A-) oluştur-
maktadır. Buna göre, söz konusu çözümler 
“denklem 5” ve “denklem 6” esas alınarak aşa-
ğıdaki gibi oluşturulmuştur: 

Geleneksel oranlar için 

A+ = {0,0422; 0,0443; 0,0470; 0,0721; 0,0420; 
0,0361; 0,0494; 0,0475; 0,0251; 0,0339; 
0,0316; 0,0328} 

A- = {0,0050; 0,0038; 0,0008; 0,0005; 0,0017; 
0,0106; 0,0050; 0,0004; -0,0667; -0,0087;        -
0,0479; -0,0059} 

Nakit akım oranları için 

A+ = {0,0494; 0,0523; 0,0585; 0,0351; 0,0717; 
0,0676; 0,0531; 0,0514; 0,0431; 0,0351; 
0,0524; 0,0309} 

A- = {-0,0017; -0,0029; -0,0092; -0,0065; -
0,0007; -0,0037; -0,0025; -0,0275; -0,0024;           
-0,0065; -0,0069;-0,0094} 

5. Adım: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

Alternatifler arasındaki mesafe, n boyutlu Öklit 
(Euclidean) Uzaklık Yaklaşımı'ndan yararlanı-
larak bulunmaktadır (ERGÜL vd. 2010: 111). 
Buna göre, “denklem 7” ve “denklem 8” kullanı-
larak ayırım ölçüleri hesaplanmıştır. Hesapla-
nan her alternatifin (bu çalışmada her bir fir-
manın ilgili oranının) ideal çözüme olan uzak-
lığı (S+) ve negatif ideal çözüme olan uzaklığı 
(S-) aşağıdaki gibidir: 

Geleneksel oranlar için 

S+= {0,0959; 0,1029; 0,1127; 0,1138; 0,1075; 
0,0994; 0,1002; 0,0983; 0,0966; 0,1172; 
0,1101; 0,1563; 0,1132; 0,1092; 0,0830; 
0,0923; 0,1020; 0,1131; 0,0865;}  

S- = {0,1072; 0,0808; 0,0859; 0,0900; 0,0829; 
0,0984; 0,0977; 0,0854; 0,0895; 0,0754; 
0,0991; 0,0233; 0,0834; 0,0834; 0,1155; 
0,0988; 0,1027; 0,0802; 0,1228} 
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Nakit akım oranları için 

S+= {0,1179; 0,1443; 0,1300; 0,1482; 0,1149; 
0,0832; 0,1339; 0,1487; 0,1310; 0,1385; 
0,1438; 0,1584; 0,1500; 0,1469; 0,1692; 
0,1153; 0,1229; 0,1409; 0,1117}  

S- = {0,0931; 0,0517; 0,0701; 0,0523; 0,0854; 
0,1478; 0,0673; 0,0485; 0,0688; 0,0553; 
0,0580; 0,0463; 0,0833; 0,0487; 0,0633; 
0,1026; 0,0869; 0,0541; 0,1146} 

6. Adım: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın 
Hesaplanması 

Altıncı aşamada, her bir karar noktasının ideal 
çözüme göreli yakınlığı (C) veya diğer bir ifa-
deyle pozitif ideal çözüme olan benzerlikler 
“denklem 9” kullanılarak hesaplanmıştır. Elde 
edilen sonuçlar aşağıda yer alan tablo 15’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 15: Karar Noktalarının İdeal Çözüme Göreli Yakınlıkları (2013 yılı için) 

Geleneksel Oranlar İçin Nakit Akım Oranları İçin 
ADANA C(F1)* 

0,5279 
ADANA C(F1)* 

0,4413 
AFYON C(F2)* 0,4397 AFYON C(F2)* 0,2639 
AKCNS C(F3)* 0,4327 AKCNS C(F3)* 0,3503 
ASLAN C(F4)* 0,4418 ASLAN C(F4)* 0,2607 
BTCIM C(F5)* 0,4354 BTCIM C(F5)* 0,4264 
BSOKE C(F6)* 0,4975 BSOKE C(F6)* 0,6397 
BOLUC C(F7)* 0,4937 BOLUC C(F7)* 0,3346 
BUCIM C(F8)* 0,4650 BUCIM C(F8)* 0,2459 
CMBTN C(F9)* 0,4810 CMBTN C(F9)* 0,3443 
CMENT C(F10)* 0,3915 CMENT C(F10)* 0,2854 
CIMSA C(F11)* 0,4739 CIMSA C(F11)* 0,2874 
DOGUB C(F12)* 0,1298 DOGUB C(F12)* 0,2262 
ECYAB C(F13)* 0,4242 ECYAB C(F13)* 0,3569 
GOLTS C(F14)* 0,4330 GOLTS C(F14)* 0,2488 
HZNDR C(F15)* 0,5817 HZNDR C(F15)* 0,2723 
KONYA C(F16)* 0,5171 KONYA C(F16)* 0,4708 
MRDIN C(F17)* 0,5018 MRDIN C(F17)* 0,4142 
NUHCM C(F18)* 0,4150 NUHCM C(F18)* 0,2773 
UNYEC C(F19)* 0,5868 UNYEC C(F19)* 0,5064 

 
7. Adım: Her Bir Alternatifin Göreceli Sıra-
lamasının ve Puanının Hesaplanması 

Alternatifler Ci
+’ye göre azalan sırada sıraya 

dizilerek tercih sırası belirlenir. Maksimum 
Ci

+’ye sahip, diğer bir ifadeyle ideale en benzer 
alternatif seçilir. Bir önceki adımda elde edilen 
değerler, büyüklük sırasına göre dizilerek ka-
rar noktalarının (alternatiflerin) önem sıraları 
belirlenmiştir. 

Gerçekleştirilen işlemlerin sonucunda, firmala-
ra ilişkin C+ değerleri aşağıdaki gibi sıralanmış-
tır. Burada en yüksek C+ değerine sahip alter-
natifin en iyi olduğu ifade edilmektedir. Buna 
göre, tablo 16 ve tablo 17’de yer alan sıralama-
lar; 2013 yılında firmaların, sırasıyla gelenek-
sel oranlara ve nakit akım oranlarına göre 

ortaya çıkan mali performans derecelerini 
göstermektedir. 

Tablo 16’daki sonuçlar incelendiğinde, 2013 
yılında geleneksel oranlara göre en iyi perfor-
mans gösteren ilk üç firmanın sırasıyla UNYEC 
(0,5868), HZNDR (0,5817) ve ADANA (0,5279) 
olduğu; en kötü performans gösteren üç firma-
nın ise DOGUB (0,1298), CMENT (0,3915) ve 
NUHCM (0,4150) olduğu görülmektedir. 

Tablo 17’deki sonuçlara bakıldığında ise 2013 
yılı nakit akım oranlarına göre en iyi perfor-
mans gösteren ilk üç firmanın sırasıyla BSOKE 
(0,6397), UNYEC (0,5064), KONYA (0,4708) 
olduğu; en kötü performans gösteren üç firma-
nın ise DOGUB (0,2262), BUCIM (0,2459) ve 
GOLTS (0,2488) olduğu görülmektedir. 
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Tablo 16: Firmaların 2013 Yılı Mali Performans Sıralamaları (Geleneksel Oranlarla) 

FİRMALAR S* DEĞER SIRA S- DEĞER SIRA C* DEĞER SIRA  

ADANA F1 0,0959 4 0,1072 3 0,5279 3  
AFYON F2 0,1029 10 0,0808 16 0,4397 12  

AKCNS F3 0,1127 14 0,0859 11 0,4327 15  
ASLAN F4 0,1138 17 0,0900 9 0,4418 11  

BTCIM F5 0,1075 11 0,0829 15 0,4354 13  

BSOKE F6 0,0994 7 0,0984 7 0,4975 6  
BOLUC F7 0,1002 8 0,0977 8 0,4937 7  

BUCIM F8 0,0983 6 0,0854 12 0,4650 10  
CMBTN F9 0,0966 5 0,0895 10 0,4810 8  

CMENT F10 0,1172 18 0,0754 18 0,3915 18  
CIMSA F11 0,1101 13 0,0991 5 0,4739 9  

DOGUB F12 0,1563 19 0,0233 19 0,1298 19 En Kötü 
ECYAB F13 0,1132 16 0,0834 13 0,4242 16  

GOLTS F14 0,1092 12 0,0834 14 0,4330 14  

HZNDR F15 0,0830 1 0,1155 2 0,5817 2  
KONYA F16 0,0923 3 0,0988 6 0,5171 4  

MRDIN F17 0,1020 9 0,1027 4 0,5018 5  
NUHCM F18 0,1131 15 0,0802 17 0,4150 17  

UNYEC F19 0,0865 2 0,1228 1 0,5868 1 En İyi 

Tablo 17: Firmaların 2013 Yılı Mali Performans Sıralamaları (Nakit Akım Oranlarıyla) 

FİRMALAR S* DEĞER SIRA S- DEĞER SIRA C* DEĞER SIRA  

ADANA F1 0,1179 5 0,0931 4 0,4413 4  

AFYON F2 0,1443 13 0,0517 16 0,2639 15  
AKCNS F3 0,1300 7 0,0701 8 0,3503 8  

ASLAN F4 0,1482 15 0,0523 15 0,2607 16  
BTCIM F5 0,1149 3 0,0854 6 0,4264 5  

BSOKE F6 0,0832 1 0,1478 1 0,6397 1 En İyi 
BOLUC F7 0,1339 9 0,0673 10 0,3346 10  

BUCIM F8 0,1487 16 0,0485 18 0,2459 18  
CMBTN F9 0,1310 8 0,0688 9 0,3443 9  

CMENT F10 0,1385 10 0,0553 13 0,2854 12  

CIMSA F11 0,1438 12 0,0580 12 0,2874 11  
DOGUB F12 0,1584 18 0,0463 19 0,2262 19 En Kötü 

ECYAB F13 0,1500 17 0,0833 7 0,3569 7  
GOLTS F14 0,1469 14 0,0487 17 0,2488 17  

HZNDR F15 0,1692 19 0,0633 11 0,2723 14  
KONYA F16 0,1153 4 0,1026 3 0,4708 3  

MRDIN F17 0,1229 6 0,0869 5 0,4142 6  
NUHCM F18 0,1409 11 0,0541 14 0,2773 13  

UNYEC F19 0,1117 2 0,1146 2 0,5064 2  

 

BİST çimento sektörü firmalarının 2013 yılın-
daki finansal performanslarının TOPSİS yön-
temi ile ne şekilde sıralandığı, yukarıda tüm 
aşamalarıyla birlikte detaylı olarak gösteril-
miştir. Aynı işlemler analiz kapsamına dahil 
edilen 2010, 2011 ve 2012 yılları için de ayrı  

ayrı yapılmıştır. Çalışmanın boyutlarını daha 
fazla genişletmemek amacıyla yapılan bu iş-
lemlere burada yer verilmemiş, sadece elde 
edilen sonuçlar gösterilmiştir. Söz konusu dö-
neme ait elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablo 
18 ve tablo 19’da ayrıntılı olarak yer almakta-
dır

.Tablo 18: Firmaların 2010-2013 Dönemi Finansal Performans Sıralamaları (Geleneksel Oranlarla) 

FİRMA 
2010 2011 2012 2013 

C* DEĞER SIRA C* DEĞER SIRA C* DEĞER SIRA C* DEĞER SIRA 
ADANA F1 0,4574 5 0,4552 9 0,4794 7 0,5279 3 

AFYON F2 0,4087 10 0,3861 18 0,3898 18 0,4397 12 
AKCNS F3 0,4020 13 0,4273 11 0,4560 12 0,4327 15 

ASLAN F4 0,3585 18 0,4250 12 0,4941 5 0,4418 11 

BTCIM F5 0,4128 9 0,4164 16 0,4332 16 0,4354 13 
BSOKE F6 0,4554 6 0,4586 8 0,4433 14 0,4975 6 

BOLUC F7 0,4487 7 0,4674 7 0,5078 4 0,4937 7 
BUCIM F8 0,4040 11 0,4828 6 0,4680 10 0,4650 10 

CMBTN F9 0,3872 17 0,5133 5 0,4728 8 0,4810 8 
CMENT F10 0,3902 15 0,4139 17 0,4175 17 0,3915 18 

CIMSA F11 0,4390 8 0,4384 10 0,4489 13 0,4739 9 
DOGUB F12 0,3255 19* 0,3316 19* 0,2422 19* 0,1298 19* 

ECYAB F13 0,4044 12 0,4181 14 0,4645 11 0,4242 16 

GOLTS F14 0,3892 16 0,4170 15 0,4716 9 0,4330 14 
HZNDR F15 0,5068 4 0,5504 2 0,5999 1*** 0,5817 2 

KONYA F16 0,5721 1*** 0,5276 4 0,5978 2 0,5171 4 
MRDIN F17 0,5641 2 0,5442 3 0,4822 6 0,5018 5 

NUHCM F18 0,3942 14 0,4194 13 0,4328 15 0,4150 17 
UNYEC F19 0,5356 3 0,5885 1*** 0,5855 3 0,5868 1*** 
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Tablo 18, geleneksel oranlara göre şirketlerin 
finansal performans sonuçlarını göstermekte-
dir. Tablo incelendiğinde, 2010 döneminde en 
iyi performansı gösteren şirket KONYA 
(0,5721), ikinci şirket MRDIN (0,5641) ve 
üçüncü şirket UNYEC (0,5356)’dir. En kötü 
performansı gösteren şirketler ise DOGUB 
(0,3255), ASLAN (0,3585) ve CMBTN 
(0,3872)’dir. 2011 döneminde ise en iyi per-
formansı gösteren ilk üç şirket UNYEC 
(0,5885), HZNDR (0,5504) ve MRDIN 
(0,5442)’dir.  En kötü performansı gösteren 
son üç şirket DOGUB (0,3316), AFYON (0,3861) 
ve CMENT (0,4139)’dur. 2012 döneminde en 
iyi performansı gösteren ilk üç şirket HZNDR 

(0,5999), KONYA (0,5978) ve UNYEC 
(0,5855)’tir. En kötü performansı gösteren son 
üç şirket DOGUB (0,2422), AFYON (0,3898) ve 
CMENT (0,4175)’tir. 2013 döneminde en iyi 
performansı gösteren ilk üç şirket UNYEC 
(0,5868), HZNDR (0,5817) ve ADANA 
(0,5279)’dır. En kötü performansı gösteren son 
üç şirket ise DOGUB (0,1298), CMENT (0,3915) 
ve NUHCM (0,4150)’dir. Geleneksel oranlarla 
yapılan hesaplamalarda UNYEC dört analiz 
döneminin ikisinde (2011 ve 2013) en iyi per-
formans gösteren şirket olarak dikkat çekmek-
tedir. Dört analiz döneminde de en kötü per-
formansı gösteren şirket geleneksel oranlarla 
DOGUB şirketi olduğu görülmektedir. 

Tablo 19: Firmaların 2010-2013 Dönemi Finansal Performans Sıralamaları (Nakit Akım Oranlarıyla) 

FİRMA 
2010 2011 2012 2013 

C* DE-
ĞER 

SIRA 
C* DE-

ĞER 
SIRA 

C* DE-
ĞER 

SIRA 
C* DE-

ĞER 
SIRA 

ADANA F1 0,5448 17 0,6791 6 0,3572 16 0,4413 4 
AFYON F2 0,6675 11 0,4573 18 0,2826 19* 0,2639 15 
AKCNS F3 0,6948 7 0,6664 8 0,5608 11 0,3503 8 
ASLAN F4 0,5242 18 0,6366 14 0,4886 14 0,2607 16 
BTCIM F5 0,6630 12 0,6859 5 0,5646 10 0,4264 5 
BSOKE F6 0,6424 13 0,6701 7 0,3264 18 0,6397 1*** 
BOLUC F7 0,7072 4 0,6438 11 0,6715 3 0,3346 10 
BUCIM F8 0,5791 15 0,6421 12 0,5792 7 0,2459 18 
CMBTN F9 0,5600 16 0,5721 17 0,5416 12 0,3443 9 
CMENT F10 0,6844 8 0,6138 15 0,5684 9 0,2854 12 
CIMSA F11 0,6967 6 0,6899 4 0,5758 8 0,2874 11 

DOGUB F12 0,1004 19* 0,0713 19* 0,3513 17 0,2262 19* 
ECYAB F13 0,6823 9 0,6580 9 0,4218 15 0,3569 7 
GOLTS F14 0,7020 5 0,6562 10 0,7364 1*** 0,2488 17 
HZNDR F15 0,6202 14 0,5856 16 0,6297 4 0,2723 14 
KONYA F16 0,7875 1*** 0,8015 1*** 0,5891 6 0,4708 3 
MRDIN F17 0,7449 2 0,7423 2 0,6177 5 0,4142 6 
NUHCM F18 0,6769 10 0,6382 13 0,5170 13 0,2773 13 
UNYEC F19 0,7080 3 0,7098 3 0,6796 2 0,5064 2 

 
Tablo 19’da ise nakit akım oranlarına göre 
şirketlerin finansal performansları yer almak-
tadır. Tablo incelendiğinde, sonuçların gele-
neksel oranlara göre elde edilen sonuçlardan 
biraz farklı olduğu görülmektedir. Nakit akım 
oranları esas alınarak yapılan performans de-
ğerlendirmesine göre, en iyi performans göste-
ren şirketlerin yıllar itibariyle sıralaması şu 
şekilde olmuştur; 2010 ve 2011’de KONYA, 
2012’de GOLTS ve 2013’te BSOKE; En kötü 
performans gösteren şirketler ise 2010, 2011 

ve 2013’te DOGUB 2012 yılında ise AFYON’un 
olduğu görülmektedir. 
Nakit akım oranları esas alınarak elde edilen 
sonuçlara göre performanslara genel olarak 
bakıldığında, dikkat çeken hususlardan birisi, 
genel oranlara göre DOGUB bütün dönemlerde 
de en kötü performansı gösteren şirket iken 
nakit akım oranlarıyla hesaplanan dönemlerde 
DOGUB sadece üç dönemde en kötü perfor-
mansı gösteren şirket olmuştur.  
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada hisse senetleri BİST’te işlem gö-
ren ve çimento sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerin finansal tabloları kullanılarak oran 
analizi (geleneksel finansal oranlar ve nakit 
akım oranlan ile) ve çok amaçlı karar verme 
yöntemlerinden olan TOPSIS ile söz konusu 
şirketlerin finansal performansları analiz edil-
miştir. Bu süreç, temel olarak iki aşamadan 
oluşmuştur. İlk aşamada, sektörün performan-
sını açıklayacak geleneksel ve nakit akım oran-
ları belirlenerek oran analizi yöntemi ile her 
bir şirket için dört yıllık finansal oranlar hesap-
lanmıştır. İkinci aşamada ise hesaplanan bu 
oranlar ÇAKVY’den olan TOPSIS yöntemi kul-
lanılarak genel şirket performansını gösteren 

tek bir puana çevrilmiştir. Daha sonra, sektör-
de yer alan şirketlerin performans sıralaması 
yapılmıştır. 

Araştırmada çimento sektörü şirketlerinin 
2010 - 2013 sürecindeki dört dönem için ayrı 
ayrı finansal performans puanları hesaplana-
rak derecelendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre en başarılı ve en başarısız şir-
ketler aşağıdaki tablo 20’de özetlenmiştir. 
Tablo 20, 2010 - 2013 döneminde hisse senet-
leri BİST’te işlem gören çimento şirketlerinin 
finansal performanslarının TOPSIS yöntemi ile 
analiz edilmesi sonucunda belirlenen en başa-
rılı ve en başarısız şirketleri göstermektedir

.Tablo 20: 2010-2013 Yılları Arası Çimento Sanayi Şirketlerinin Başarı Durumu 

GELENEKSEL ORANLARA GÖRE NAKİT AKIM ORANLARINA GÖRE 
Yıllar 1.Şirket Puan 19.Şirket  Puan Yıllar 1.Şirket Puan 19.Şirket  Puan 
2010 KONYA 0,5721 DOGUB 0,3255 2010 KONYA 0,7875 DOGUB 0,1004 
2011 UNYEC 0,5885 DOGUB 0,3316 2011 KONYA 0,8015 DOGUB 0,0713 
2012 HZNDR 0,5999 DOGUB 0,2422 2012 GOLTS 0,7364 AFYON 0,2826 
2013 UNYEC 0,5868 DOGUB 0,1298 2013 BSOKE 0,6397 DOGUB 0,2262 

Buna göre, gösterilen finansal performans 
açısından en başarılı şirketin geleneksel oran-
lara göre UNYEC (2011 ve 2013 yıllarında), 
nakit akım oranlarına göre de KONYA (2010 ve 
2011 yıllarında) olduğu görülmektedir. En 
başarısız olan şirketlerin ise geleneksel oranla-
ra göre 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 
DOGUB olduğu; nakit akım oranlarına göre en 
başarısız olan şirketlerin ise 2010, 2011 ve 
2013 yıllarında DOGUB, 2012 yılında ise AF-
YON olduğu görülmektedir. 

Burada elde edilen sonuçlara genel olarak ba-
kıldığında ise vurgulanması gereken hususun, 
geleneksel oranlara göre elde edilen finansal 
performanslarla nakit akım oranlarına göre 
elde edilen finansal performansların farklılığı 
olmuştur. Geleneksel oranlara göre en iyi per-
formans gösteren UNYEC’in nakit akım oranla-
rına göre bu performansı gösteremediği gö-
rülmektedir.  

Bu çalışma kapsamında çimento sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerin performanslarının 
belirlenmesi, söz konusu şirketlerin hisselerine 
yatırım yapacak kişiler, şirketlerin ortakları ve 
bu işletmelere kredi sunacak kuruluşlar açı-
sından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma 
ile işletmelerin finansal tablolarından yararla-
narak objektif bir değerlendirme sistemi geliş-
tirilmiştir. Çalışmada önerilen yöntem ile aynı 
sektörde faaliyet gösteren işletmelerin     

belirlenen kriterler doğrultusunda karşılaştırı-
larak, sayısal olarak performans sıralamaları-
nın belirlenmesi sağlanmıştır. Ancak bu tür 
araştırmalarda, kullanılan finansal göstergeler 
(kriterler) artırıldığında/azaltıldığında veya 
değiştirildiğinde araştırma sonuçlarının deği-
şebileceği unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra 
kriterlerin ağırlıkları piyasa uzmanları ve aka-
demisyenler ile yapılan görüşmeler doğrultu-
sunda, önem düzeylerine göre ağırlıklar farklı 
olarak belirlenirse şirketlerin sıralamasının 
değişmesi de muhtemeldir. Bundan sonra yapı-
lacak çalışmalarda farklı ÇAKV yöntemleri 
kullanılarak karşılaştırmalı analizler yapılması 
konuya katkı sağlayacaktır. Ayrıca yıllar itibari 
ile değişen şartlar nedeniyle bu tür çalışmala-
rın yapılması, yani sektörlerdeki şirketlerin 
performanslarının sistematik olarak ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi, karar vericilerin önlem-
ler alması konusunda da yardımcı olacaktır. 

Sonuç olarak bu çalışmada, geleneksel finansal 
oranlara göre elde edilen sonuçlarla nakit akım 
oranlarına göre elde edilen sonuçlar arasında 
farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu noktadan 
hareketle, özellikle bireysel yatırımcıların yatı-
rım kararı alırken geleneksel oranlarla birlikte 
nakit akım oranlarını da dikkate almaları, daha 
sağlıklı yatırım kararları vermelerine yardımcı 
olacaktır.  
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ÖZ 

İnformal iletişim, örgüt üyelerinin ilişkileri sonucu kendiliğinden oluşan iletişim şeklidir. Formal iletişim, bir örgü-
tün iskelet sistemini oluştururken, informal iletişim süreci bir örgütün merkezi sinir sistemini oluşturmaktadır. 
Çalışanların; informal gruplar oluşturarak bilgi paylaşımında bulunmaları, kurum içi sohbetlere katılmaları, bir 
yerden bir yere laf taşıyıcılar aracılığıyla dedikodu ve söylenti ağını harekete geçirmeleri, örgütlerdeki kabul edi-
lemez davranışların daha kabul edilebilir bir duruma gelmesini sağlamak için şakalar yapmaları, birlikte vakit 
geçirerek sosyal etkinlikler düzenlemeleri, örgütlerdeki sanal iletişim kanallarını kullanarak informal iletişim 
kurmaları ve yöneticilerin çalışanlarını informal olarak ziyarete gitmeleri örgütlerdeki informal iletişim kanalları-
nın belli başlıları arasında yer alır.  

Çalışma sonucunda, örgütlerdeki informal iletişim kanallarının örgütler için birçok avantaj ve dezavantajları oldu-
ğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle özellikle örgüt yöneticilerinin formal iletişim sürecini destekleyen informal ileti-
şim sürecini de göz önünde bulundurarak bu informal iletişim kanallarını hafife almamaları gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel iletişim, formal iletişim, informal iletişim, informal iletişim kanalları.  

Jel Kodları: M10, M12 

 

 

 

INFORMAL COMMUNICATION PROCESS IN ORGANIZATIONS: A CONCEPTUAL 
FRAMEWORK 

 

ABSTRACT 

Informal communication is the spontaneous form of communication which is a result of the relationship between 
the members of the organization. Formal communication when creating the skeletal system of an organization, 
informal communication constitutes the central nervous system of an organization. Employees; forming informal 
groups to share information, participating intra-organizational small talks, mobilizing the gossip and rumors net-
work through scandalmonger, making jokes to transform unacceptable behaviors in organizations into more ac-
ceptable ones, spending time together and arranging social events, using virtual communication to communicate 
informally in organizations and manager’s informal visitations to their employees are certain of informal commu-
nication channels take place in organizations.  

In conclusion of this study; informal communication channels in organizations have emerged many advantages 
and disadvantages. Therefore, especially the managers of the organizations must take into account the informal 
communication channels that supports the formal communication process and should not underestimate these 
informal communication channels. 

Keywords: Organizational communication, formal communication, informal communication, informal communi-
cation channels. 

Jel Codes: M10, M12 

                                                           
1
 Bu çalışma “Yönetim Tarzlarının Örgütlerdeki İnformal İletişim Kanallarına Etkisi:Burdur İli Kamu Kurumları Örneği” başlıklı 

proje kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 3204-D1-12 numaralı Doktora 
Projesi kapsamında desteklenmiştir. 
* Yard. Doç. Dr. , Mehmet Akif  Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü, e-mail: 
meraltahtasakal@hotmail.com 
** Prof. Dr. , Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü, e-mail: ramazanerdem@sdu.edu.tr 



Meral Bektaş ,Ramazan Erdem;Örgütlerde İnformal İletişim Süreci: Kavramsal Bir Çerçeve 
 

AKÜ İİBF Dergisi- Cilt XVII Sayı:1 Yıl:Haziran 2015 Sayfalar:125-139 
Journal of Economics and Administrative Sciences-Volume: XVII Issue:1 Year: June 2015 Pages: 125-139  

126 

GİRİŞ 
Örgüt içi ve örgüt dışı ilişkilerin daha sağlıklı 
yürütülebilmesi için örgütlerde iyi bir iletişim 
ağının kurulması gerekir. Çünkü her alanda 
olduğu gibi örgütsel ilişkilerde de iletişim, 
hayati öneme sahiptir. Karşılıklı duygu, düşün-
ce ve bilgi paylaşımı süreci olan iletişimin, 
örgütsel boyutunda formal iletişim ve informal 
iletişim yer alır. Formal iletişime göre daha 
hızlı yayılma imkânı bulan informal iletişim 
örgütlerde bazen prosedürler nedeniyle tı-
kanma noktasına gelen kararların alınmasında, 
süreci hızlandırarak bu sürece olumlu katkıda 
bulunabilir. Çünkü informal iletişim kanalları 
formal iletişim kanallarına göre bazen daha 
hızlıdır. Düzenlenen sosyal etkinlikler, çalışan-
ların katıldıkları kurum içi sohbetler ya da 
çalışanların kendi aralarında oluşturdukları 
informal gruplar, çalışanlar arasında birlik ve 
beraberlik ruhunun gelişmesine yardımcı ola-
bilir, çalışanların kendi aralarında yaptıkları 
şakalarla mesai saatleri daha çekilir bir duru-
ma getirilebilir, yöneticilerin çalışanlarını 
informal ziyarete gitmeleri ile çalışanlar yöne-
time ulaştırmak istedikleri dilek, şikâyet ya da 
önerilerini yönetim kademelerine ulaştırma 
fırsatı bulabilirler. Bunun yanında bir yerden 
bir yere laf taşıyan çalışanların yaydıkları de-
dikodu ve söylentilerle örgütlerde su yüzüne 
çıkmakta zorlanan olaylar su yüzüne çıkabilir. 
Ancak örgütlerdeki birçok faktörden etkilenen 
iletişim olgusu bazen, informal iletişim kanal-
ları nedeniyle kontrolden çıkarak zehirli bir 
yapıya bürünebilir ve örgüt çalışanları arasın-
daki ilişkileri zedeleyebilir. Bunun sonucu 
olarak çalışanlar strese girerek, iş performans-
larında düşüşler yaşanabilir.  

Örgütlerde, informal iletişim sürecinin örgütsel 
anlamda avantaja dönüştürülebilmesi için 
özellikle yöneticilere büyük görevler düşmek-
tedir. Çalışanlarına sürekli kontrol ediyor izle-
nimi vermeden yöneticiler, çalışanların arasına 
karışarak, laf taşıyanlar aracılığıyla yayılan 
dedikodu ve söylentilerin esintilerini hissede-
bilir, kurum içi sohbetler esnasında kendileri-
ne ulaştırılan dilek ve şikâyetleri değerlendire-
bilir, küçük şakalardaki inceliklerin farkına 
varabilir, çalışanların oluşturduğu informal 
grupların işleyişini gözlemleyebilir, katıldıkları 
sosyal etkinlerde çalışanların aile ve iş arka-
daşları ile ilgili ilişkileri hakkında bilgi sahibi 
olarak informal iletişim kanallarının işleyişi 
hakkında genel bir değerlendirme yaparak 
örgütsel iletişim sürecinin daha olumlu bir 
şekilde devam etmesini sağlayabilirler. 

Örgütsel iletişim sürecinin informal boyutunda 
birçok informal iletişim kanalı yer almaktadır. 
Bu boyutların fazla olması nedeniyle bu çalış-
mada Koçel (2007:410)’in ele aldığı örgütler-

deki informal iletişim kanalları arasında yer 
alan informal gruplar, yöneticilerin informal 
ziyaretleri, kurum içi sohbetler, laf taşıyıcılar, 
dedikodu ve söylenti ağı, sosyal etkinlikler, 
şakalar ve informal sanal iletişim kanalları ele 
alınmış ve informal iletişim kanallarının örgüt-
sel avantajları ve dezavantajları hakkında ge-
nel bir değerlendirme yapılmıştır.     

Literatürde örgütlerdeki informal iletişim sü-
reci ile ilgili derli toplu kavramsal çerçeve su-
nan çalışmaların çok fazla olmaması nedeniyle, 
bu derleme makalenin bundan sonraki çalış-
malara teorik zemin oluşturması açısından 
önem taşıdığı düşünülmektedir. Bundan son-
raki süreçlerde informal ilişkiler ağını ele alan 
nitel ve nicel çalışmaların yapılması planla-
maktadır.  

 1. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM   

Kişilerarası mesaj gönderme ve alma süreci 
olan iletişim kavramının dört binden fazla 
tanımı yapılmış olsa da (BÜLBÜL, 2001:3) 
iletişim,  belli başlı şu sorulara cevap aramak-
tadır. Bu sorular; Kim? (Gönderici), Ne söylü-
yor? (Mesaj), Hangi Yolla? (Kanal), Kime? (Alı-
cı) ve Hangi sonuçla? (Yorumlanmış anlam-
geribildirim) sorularıdır (SCHERMERHORN, 
2010:406). İletişim, ne konuşma ne de yazma-
dır, iletişim paylaşım anlamına gelir (DAFT 
diğ., 2010:647). İletişim sürecindeki ana öğe 
anlatmak iken,  iletişim açısından temel amaç 
anlaşılmaktır. Bu nedenle bireysel düzeyde, 
iletişim kuran ve iletişimi başlatan kişi kendi-
sini, duygu ve düşünce dünyasını, ilişkilerini, 
ilişkilerinin kendisindeki karşılıklarını açıkla-
mak ve karşısındaki kişiye iletmek ister 
(BALTAŞ ve BALTAŞ, 1998:19).  

Örgütsel düzeyde gerçekleştirilen örgütsel 
iletişim ise, örgütün işleyişini sağlamak ve 
amaçlarını gerçekleştirmek için örgütü oluştu-
ran çeşitli departmanlar ve örgüt ile çevresi 
arasında devamlı bir bilgi ve düşünce alışverişi 
sağlayan toplumsal bir süreçtir. Bu nedenle, 
örgütsel iletişim toplumsal iletişimin içinde 
değerlendirilir (GÜNEY diğ.,  2001:199).  

Örgütsel iletişim; örgüt dışı iletişim ve örgüt içi 
iletişim olarak ikiye ayrılır. Örgüt içi iletişim, 
örgüt çalışanlarıyla gerçekleştirilen iletişim 
şekli iken örgüt dışı iletişim, örgütün dış çevre-
siyle kurduğu iletişim şeklidir (BOVÉE and 
THİLL, 2010:41). İletişimin örgütsel boyutunu 
formal iletişim ve informal iletişim oluşturur.  

İletişim ister formal ister informal olarak ger-
çekleşsin bu süreç, canlı organizmaların kan 
damarları kadar önemlidir. Nasıl ki canlı orga-
nizmalar kan damarlarına ve bu damarlardaki 
kana ihtiyaç duyuyorlarsa, örgütler de iletişime 
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ihtiyaç duyarlar. İletişimin önemini daha iyi 
anlamaya başlayan örgütler özellikle örgüt 
çalışanlarıyla yeni iletişim stratejileri geliştir-
meye başlamış, bazı durumlarda informal ileti-
şimin formal iletişimden daha geçerli ve etkili 
olduğunun farkına varan örgütler, informal 
iletişimi daha aktif kullanmaya başlamıştır 
(SUBRAMANIAN, 2006:1).  

1.1. Örgütlerdeki Formal İletişim Süreci  

Formal iletişim, örgütün kendi iç çevresi ve dış 
çevresi ile yetkili kişilerce önceden belirlenen 
kurallar çerçevesinde sürdürülen iletişim şek-
lidir (GÖNEN Diğ., 2008:139). Örgütlerdeki 
formal iletişim; dikey iletişim, yatay iletişim ve 
çapraz iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleş-
tirilir (CERTO, 1989:332). 

Dikey iletişim, örgütlerde farklı kademeler 
arasında ortaya çıkan iletişim şeklidir. Dikey 
iletişim bazen üstlerin astlarıyla bazen de ast-
ların üstleriyle iletişime geçmesiyle gerçekle-
şir. Yatay İletişim, aynı kademe ya da eşit sta-
tüdeki çalışanlar arasında kurulan iletişim 
şekli iken çapraz İletişim, farklı kademeler 
veya farklı bölümler arasında kurulan iletişim 
şeklidir. Çapraz iletişim fonksiyonel yetki iliş-
kilerinin sonucunda ortaya çıkar.  

1.2. Örgütlerde İnformal İletişim Süreci  

İngilizcede “formal”in karşıtı olan “informal’ 
sözcüğü Latince “forma” sözcüğünden türemiş 
bir sıfattır (MIHÇIOĞLU, 1996:168). İnformal 
iletişim, örgüt üyelerinin ilişkileri sonucu ken-
diliğinden oluşan iletişim şeklidir. İnformal 
iletişim, formal iletişimden farklı olarak, görev-
lerden dolayı değil çalışanların sosyal ihtiyaç-
larının karşılanması amacıyla ortaya çıkar. 
Çalışanların kapalı kapılar arkasındaki toplan-
tıları, çay kahve molalarındaki fikir alışverişle-
ri, örgüt çalışanlarına ve yöneticilerine bazen 
problem çözme ve örgütte meydana gelebile-
cek olaylar hakkında tartışma fırsatı sunar 
(AKKİRMAN, 2004:155).  

Holmes ve Marra (2004) informal iletişimi, 
örgütlerin sosyal yapıştırıcısı olarak tarif etmiş-
lerdir. Örgüt çalışanları birbirine yakın olsun 
ya da olmasın kişisel, sosyal veya işleriyle ilgili 
konularda iletişimsel anlamda ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla informal iletişim kurma 
isteği duyarlar. Bazen informal iletişimdeki 
“bilişsel otorite” daha fazla olduğu için çalışan-
lar informal iletişime formal iletişimden daha 
fazla güven duyarlar (akt. FAY, 2011:212-225). 

Formal iletişim bir örgütün iskelet sistemini 
oluşturuyorsa, informal iletişim örgütün mer-
kezi sinir sistemini oluşturur (GREENBERG 
and BARON, 1997:307). Küçük örgütler 
informal iletişim için daha elverişli mekânlar-
dır. Bu örgütlerde iletişim genellikle yüz yüze 
ve informal olarak gerçekleşir. Bu örgütlerde 

çok az formal kontrol ve formal iletişim sistemi 
vardır. Çünkü üst kademe yöneticiler genellikle 
direkt olarak günlük işleri yapan iş görenlerle 
birlikte çalışırlar. Örgütler büyüyüp karmaşık-
laştıkça üst kademe yöneticiler ve teknik yani 
çekirdek çalışanlar arasındaki mesafeler artar. 
İletişim ve kontrol ise formalleşir (DAFT, 
2010:32).  

Yöneticiler, mesai saatlerinin en az %80’nini 
çalışanlarıyla iletişim kurarak geçirirler. Başka 
bir ifadeyle, bir yöneticinin her saatinin 48 
dakikası toplantılarla, telefon konuşmalarıyla, 
online iletişim ile ya da çalışanlarını informal 
olarak ziyaret etmeleri yani çalışanlarıyla 
informal iletişim kurmaları ile geçer. Tipik bir 
yöneticinin ancak zamanının kalan %20’si, 
okuyarak ya da yazarak masa başı çalışmala-
rıyla geçer  (MINTZBERG, 1973; akt. DAFT et 
al, 2010:645). Yapılan çeşitli araştırmalara 
göre, örgüt çalışanlarının zamanlarının %25-
70’ini yüz yüze iletişim ile gerçekleştirdikleri, 
%88-93’ünü ise planlanmamış informal ileti-
şim ile gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. 
Ancak üst kademe yönetimdeki birçok yöneti-
cinin informal iletişim kanallarının sadece 
örgütlerde zaman kaybına neden olduğunu ve 
informal iletişim kanallarının örgütlerde sade-
ce söylenti ve dedikoduları yaydığını düşün-
dükleri ortaya çıkmıştır (SUBRAMANIAN, 
2006:2).  

Sabǎu ve Bibu (2012:252)’nun yapmış olduğu 
araştırma sonuçlarına göre, işyerinde iletişi-
min %56’sı formal iletişim ile %37’si ise 
informal iletişim ile gerçekleştirilmektedir.  

Örgütlerde informal iletişimin başlıca nedenle-
ri (KOÇEL, 2007:414);  

 Örgütlerdeki güvensizlik ve gelecek endişesi 
oluşturan durumlar,  

 Örgütlerdeki belirsizlik durumları,  

 Örgütlerde ve örgüt yönetiminde büyük çaplı 
değişiklikler,  

 Örgüt çalışanlarının kişisel özellikleri,  

 Örgütlerdeki formal kanallarının yetersizliği, 

 Örgütlerde formal mesajlara olan güvensizlik,  

 Örgütlerde gruplaşma ve klikleşmeler,  

 Örgütlerde söylenen ve yapılanlar arasındaki 
farklılıklar ve 

 Bilinçli nedenlerdir.   

İnformal iletişimin özellikleri ise (ERGEN, 2011:7); 

 Kalıcı bir yapısı yoktur, 

 İletişim kanallarının nasıl çalıştığını gösterir,  

 Formal iletişim kanallarına zarar vermeye sevk 
edebilir,  

 Durumsal ve spontanedir,  

 Kendi örgütsel yapısını oluşturabilir.  
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1.2.1. İnformal İletişim Kanalları 

İnsanlar, fiziksel ve psikolojik yakınlık kurmak, 
içgüdüsel olarak iletişim ihtiyacını gidermek 
ve/veya bir gruba dâhil olmak için informal 
iletişime ihtiyaç duyarlar (ERGEN, 2011:7).  

Bu çalışmada ele alınan informal iletişim kanal-
larının belli başlıları (KOÇEL, 2007:410);  
 İnformal gruplar,  
 Yöneticilerin informal ziyaretleri, 
 Kurum içi sohbetler, 
 Laf taşıyıcılar,  
 Dedikodu ve söylenti ağı,  
 Şakalar,  
 İnformal sanal iletişim kanalları, 
 Sosyal etkinliklerdir.  
1.2.1.1. İnformal Gruplar  
Grup, ortak norm ve davranış ilkelerini payla-
şan, aralarında çeşitli rol farklılaşması gerçek-
leştiren, ortak bir amacı paylaşan ve bu amaç 
doğrultusunda birbirleri ile iletişim kuran, 
karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen iki veya 
daha fazla kişinin bir araya gelmesi ile oluşan 
sosyal bir olgudur (KOÇEL, 2007:468).  
Örgütlerdeki gruplar formal gruplar ve 
informal gruplar olarak ikiye ayrılırlar 
(ROBBINS and JUDGE, 2012:130). Formal 
gruplar, örgütlerin ihtiyaçları doğrultusunda 
örgütler tarafından oluşturulan ve belli bir 
görevi gerçekleştirdikten sonra grup üyeleri-
nin görevlerinin sona erdiği gruplardır 
(KOÇEL, 2007:468).  Formal gruplarda bireyle-
rin ilişkileri, iletişim biçimleri, statüleri vb. 
önceden belirlenmiştir. Tüzükler, yönetmelik-
ler ve hatta yasalarla gruba katılan grup üyele-
rinin davranış kuralları ve bu kurallara uyul-
madığı durumlarda bireylerin hangi tür yaptı-
rımlarla karşılaşacakları önceden sözleşme 
metinleri ile belirlenmiştir (GÜRGEN, 
1997:174).  

Yönetim biliminde, kendilerini bir grup olarak 
algılayan, informal olarak biraraya gelen, bir-
birleriyle sürekli ilişki ve iletişim içinde yaşa-
yan, ortak değer yargıları ve normları bulunan, 
belli bir amacı veya çıkarı olan insan grupları-
na ise informal grup denilir. İnformal grupların 
bir lideri vardır ve her grup bir lider etrafında 
toplanır ya da liderler kendi etraflarında grup 
oluştururlar. İnformal gruplar örgütlerdeki 
yönetim sürecini ve yöneticileri olumlu veya 
olumsuz olarak etkilerler. Örgütlerde yönetici-
nin yanında yer alan informal gruplar yönetici-
lere yardımcı olurken,  yöneticinin karşı oldu-
ğu ve olumsuz ilişki içinde bulunduğu gruplar 
ise yöneticiye karşı gelerek yönetici ile müca-
dele içinde olurlar. Her yönetici istese de iste-
mese de örgütlerde informal gruplarla çalış-
mak ve/veya bu grupları idare etmek zorun-
dadır (AYTÜRK, 2007:229). 

Formal grupların aksine informal grupların ne 
formal yapıları ne de örgütsel kuralları vardır. 
Farklı birimlerden üç beş kişinin düzenli olarak 
öğlen yemeklerinde buluşmaları veya birlikte 
kahve içmeleri informal gruplara verilebilecek 
örneklerden bazılarıdır. Arkadaşlık grupları ve 
çıkar grupları da informal gruplar arasında yer 
alır  (ROBBINS and JUDGE, 2012:13-,131). 

İnformal gruplarda ortaya çıkan ilişkiler birey-
lerde duygusal tepkiler meydana getirir. Bu 
duygular aşk, muhabbet, dostluk ya da bazen 
nefret biçiminde de ortaya çıkabilir. İnformal 
ilişki geliştirebilen bireyler birbirlerinin kişi-
likleri hakkında bilgi sahibi olurlar 
(MEMDUHOĞLU ve SAYLIK, 2012:7). Örgütler-
de bir araya gelen informal gruplar eğer iyi 
yönetilemezlerse tahmin edilmeyen farklı 
grupların oluşumuna neden olarak örgütsel 
etkinliğe zarar verebilirler (WILSON and 
ROSENFELD, 1990:158). 

İnformal grupların örgütler için çeşitli avantaj-
ları ise; grup üyeleri sosyal ve kültürel değerle-
rin sürekliliğine önem verirler. Grup üyeliği 
olmadan grup üyeleri içinde bulundukları du-
rumdan memnuniyet duymazlar. Grup üyeleri 
arasında iletişim kolaylığı vardır (CERTO and 
CERTO, 2006:413). Kısaca çalışanlar grup için-
de kendilerini güvende hissedebilir, sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayabilir, öz saygılarını arttı-
rabilir, ekonomik ihtiyaçlarını giderebilir ve 
ortak ilgi alanlarını genişletebilirler (BARLI, 
2008:412).  

Örgütlerdeki informal gruplara katılan çalışan-
lar, yalnızlıktan kurtularak kendilerini grup 
içinde daha güçlü hissettikleri için moralleri 
yükselir ve kendilerini kişisel olarak güvende 
hissederler. Ayrıca gruplar çalışanlara, kendi 
duygularını ifade etme imkânı vererek diğer 
grup üyeleriyle haberleşme ve onlarla karşılıklı 
bilgi paylaşımında bulunma imkânı sunar 
(BARLI, 2008:412).  
Örgütlerde çalışanlara bakıldığı zaman, Türk 
insanının yalnız kalmamak için bir gruba ait 
olma gereksinimi duyduğu görülür (SARGUT,  
2010:172).  

1.2.1.2. Yöneticilerin İnformal Ziyaretleri 
(MBWA) 

Yöneticilerin informal ziyaretleri (Management 
By Walking Around), ilk olarak 1970’li yıllarda 
Hewlett-Packard bilgisayar şirketindeki Bill 
Hewlett ve Bill Packard adlı yöneticiler tara-
fından geliştirilmiş bir kavram olmasına rağ-
men, örgütlerde Thomas Peters ve Robert 
Waterman’ın 1982 yıllında yazdıkları “In 
Search of Excellence” adlı kitapla popüler olma-
ya başlamış ve daha sonra birçok örgütte kul-
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lanılmaya başlamıştır (PETERS and 
WATERMAN 1982; akt. LORENZEN, 1997:52).  

Yöneticilerin informal ziyaretleri, yöneticilerin 
iş ile ilgili konularda direkt olarak çalışanları-
nın arasına karıştığı yapısal olmayan bir yakla-
şımdır. Katı ve uzaktan yönetim anlayışının 
aksine informal ziyaretler, yöneticilerin za-
manlarının önemli bir kısmını informal ziyaret-
ler esnasında çalışanlarıyla etkileşimde bu-
lunmaya ayırmalarıdır. Bu uygulama planlan-
mamış ve samimi olduğu için, yöneticiler bu 
informal ziyaretlerle çalışanlarıyla daha rahat 
sohbet etme fırsatı bulurlar (LURIA and 
MORAG, 2012:248).  

Emmons (2006)’a göre yöneticilerin informal 
ziyaretleri, çalışanların gerçek ihtiyaçlarını 
belirlemek ve çalışanların işi destekleyen ve 
amaçlara ulaştıran bakışlarını görmek için, 
çalışanlarla direk bağlantı kurdukları ortamda 
yöneticilerin etraflarında neler olduğunu göre-
bilmelerine imkân sunar. Bu ziyaretler, çalışan-
lar ve yöneticiler arasındaki iletişimi engelle-
yen bariyerleri ortadan kaldırır. Yöneticilerin 
informal ziyaretleri yönetimin gerçek ilgisi ve 
çalışanlarına karşı gerçek bağlılıklarının bir 
göstergesidir. Aynı zamanda iş esnasında çalı-
şanların karşılaştıkları problemlerin üzerine 
gitmek için yöneticilerin çabalarının somut ve 
gerçekçi delilidir (akt. AIRAWASHDEH, 
2012:523).  

Yöneticilerin informal ziyaretleri öncelikle ast 
ile üst arasındaki iletişimi geliştirmek amacıyla 
geliştirilmiş bir yönetim aracı (CLARK, 2011:6) 
olduğu için bu anlayışının anahtarı yöneticiler 
ve çalışanlar arasındaki iletişimdir. Hewlett-
Packard’daki bir yönetici tarafından “çalışma 
alanıyla her zaman irtibatta olma” şeklinde 
tarif edilen yöneticilerin informal ziyaretleri 
“erişilebilir ve ulaşılabilir” olmakla gerçekleşti-
rilebilir (LORENZ, 1997:57). Buradaki amaç 
çalışanlar arasındaki bağlantı ve iletişimi art-
tırmaktır. İnformal ziyaretler yöneticiler için 
çok güçlü bir yönetim aracı olabilir. Ancak 
verimsiz ve etkisiz kullanıldığı zaman yönetici-
ler için çok büyük zaman kaybı anlamına gelir. 
Anı maksimum kullanabilmek için öncelikle 
yöneticilerin bir amacının olması ve hedefleri-
nin de net olması gerekir (BELL, 2000:42,44).  

Yöneticilerin informal ziyaretlerinin; liderlik 
yapma ve çalışanlarından bir şeyler öğrenme 
gibi iki temel amacı vardır. Genel olarak yöne-
ticilerin informal ziyaretlerini değerlendiren 
çeşitli yazarlar bu anlayışla ilgili aşağıdaki 
yorumları yapmışlardır (LURIA and MORAG, 
2012:248-249). 

 Yöneticilerin informal ziyaretleri; çalışanlar 
ve yöneticiler arasında motivasyonu arttırarak 
çalışanların faaliyetlere katılımını teşvik eder. 

  Fombrun ve arkadaşları (1984)’na göre 
çalışanlarının arasına karışan yöneticiler aslın-
da, iadeyi ziyarette bulunmaları için çalışanla-
rına örtülü bir teklifte bulunurlar. 

  Kunda (1992)’a göre, çalışanlarıyla etkile-
şimde bulunan yöneticiler ve örgüt çalışanları 
arasında güvene dayalı ilişkiler ve iyi bir ileti-
şim ortamı oluşur. 

  Luthra (2004)’a göre yöneticiler, çalışanla-
rın öneri ve şikâyetlerini dinleyerek örgütle 
ilgili çalışanlardan nicel bilgiler toplayıp örgü-
tün nabzını tutmaya çalışırlar. 

  Çalışanları bire bir gözlemleyen yöneticiler, 
çalışanlarıyla ilgili birinci elden bilgi toplaya-
rak işleriyle ilgili konularda çalışanlarıyla ko-
nuşma fırsatı yakalayarak,  gerçek zamanda 
işlerin nasıl yapıldığını gözlemleme fırsatı bu-
lurlar.   

Yöneticilerin informal ziyaretlerinin birçok 
artısı olmasına rağmen çeşitli dezavantajları da 
vardır. Bu uygulama, çalışanlara yöneticileri 
tarafından sürekli denetlendikleri hissi verebi-
lir, bu durumda da çalışanların çalışma azimle-
ri kırılabilir, çalışanlar yöneticiler ortamda 
iken iletişime katılmak istemeyebilirler, çalı-
şanların motivasyonları kırılabilir ya da sadece 
yöneticileri yanlarında iken iyi performans 
sergileyebilirler. Bu yüzden yöneticilerin 
informal ziyaretlerindeki niyetleri çok önemli-
dir. Daha doğrusu bu niyetin çalışanlara nasıl 
yansıtıldığı ve çalışanların bunu nasıl algıladık-
ları önemlidir.  

1.2.1.3. Kurum İçi Sohbetler 

TDK’ya göre sohbet; dostça, arkadaşça konuşa-
rak hoş bir vakit geçirmek, yârenlik etmek 
anlamına gelir (TDK, 2005:1786). Kurum içi 
sohbetler genellikle konuşma hazırlığı gerek-
tirmeyen havadan sudan konuşmalardır. Soh-
betler, insanları birbirlerine yaklaştırarak bir-
birlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur 
(MOUTOUX and PORTE, 1979:1).    

McCarthy (2000)’ye göre kurum içi sohbetler 
görev gereksinimleri gereği zorunlu olmayan 
konuşmalardır. Gerçek şeylerden uzak, gırgır 
geçilen ve daha çok kadınların işi olarak görü-
len kurumsal sohbetler (PULLIN, 2010:458) 
örgütlerin vazgeçilmez ve göz ardı edilmeyecek 
kadar önemli olan informal iletişim kanalların-
dan biridir. Sosyal varlıklar olan çalışanlar yine 
sosyal ihtiyaçlarından dolayı birbirleriyle soh-
bet etme ihtiyacı duyarlar. Bu sohbetlerin ko-
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nusu bazen iş ile ilgili konular olurken bazen iş 
dışı konuları da kapsayabilir.  

Bir kurumda göreve yeni başlayan bir çalışan, 
kurum ile ilgili teknik terimleri öğrenirken aynı 
zamanda grupların kullandıkları jargonları, 
grup normlarını da öğrenmek zorundadır. Yeni 
bir işyeri, yeni iş arkadaşlarıyla nasıl konuşu-
lup anlaşılacağı ile ilgili yeni bir iş dilini öğ-
renmeyi gerektirir. Drew ve Heritage (1992)’e 
göre dil iş yerinde, sosyal ilişkilerin yönetimin-
de önemli bir kaynaktır. Kurum içi sohbetler, 
bu sosyal ilişkilerin dışa vurum şekli ve aynı 
zamanda işyerlerinde dostça ilişkiler sürdür-
menin yollarından biridir. Ancak dili başarılı 
bir şekilde kullanmak sosyal bir dil yatkınlığı 
gerektirdiği için farklı bağlamlarda deneyimi 
ve uzun bir süreci kapsar  (akt. HOLMES and 
FILLARY, 2000:275-276).  

Kurum içi sohbetlere sadece çalışanlar değil 
aynı zamanda yöneticiler de eşlik edebilirler. 
Bendix şirketinin başkanı W. Michael 
Blumenthal, “Eğer insanlarla bağlarınızı ko-
parmışsanız başarılı olamazsınız” diyerek çalı-
şanlarıyla yakın ilişkiler kurabilmek için birçok 
teknik kullanmış ve sohbetlerin bu teknikler-
den en etkilisi olduğunu vurgulamıştır. Bir 
çalışanın en önemli özelliği tutumu olduğu için, 
çalışanlarıyla sohbet eden yöneticiler çalışan-
larını teşvik ederek onların moralini ve tutum-
larını etkileyebilirler (MOUTOUX and PORTE, 
1979:1,10).  

Brown ve Levinson (1987), Couplandet ve 
arkadaşları (1992), Laver (1975) gibi çeşitli 
araştırmacıların yaptıkları çalışma sonuçlarına 
göre, kurum içi sohbetlerin örgütlerde bazen 
belirsizliği azaltarak, sosyal etkileşimi ve sos-
yal uyumu sağladığı ortaya çıkmıştır (akt. FAY, 
2011:214).  

Kurum içi sohbetler her zaman örgütsel an-
lamda olumlu sonuçlar ortaya koymaz, bazen 
dozu kaçırılan sohbetler örgüt çalışanlarının 
moralini bozarak diğer çalışanlara olan tutum-
larında olumsuz yönde değişikliğe neden olabi-
lir.  

Kurum içi sohbetler, çalışanların bir araya 
gelerek zaman zaman boş boş vakit geçirerek 
hatta başkalarının dedikodularını yaparak 
verimsiz zaman geçirmelerine de neden olabi-
lir. Eğer bir çalışan zaman kaybetmek istemi-
yor ve bu sohbetlere katılarak çalışma verimini 
düşürmek istemiyorsa; kendisiyle sohbet et-
mek için yanına gelen arkadaşına bitirmek 
zorunda olduğu bir işinin olduğunu mutlaka 
söylemesi gerekir. “Üzgünüm Pınar mesai biti-
mine kadar bitirmem gereken bir rapor var, 
daha sonra görüşsek olur mu?” gibi. Bu durum-
da çalışan kontrolü eline alarak verimsiz ça-

lışma saatlerinden ve istemediği sohbet ortam-
larından kurtulmuş olur (HALSEY, 2005:22).  

1980’li yıllarda çalışanların daha fazla sosyal-
leşebilmeleri için kahve molaları veren örgüt-
ler, bunun sonucu olarak bu molaların çalışan-
lar tarafından daha uzun tutularak kurum kül-
türü haline getirildiğini ve çalışanların işlerini 
daha az etkili yaptıklarını belirtmişlerdir. Ku-
rum içi sohbetlerde, çalışanlar karşılıklı tartı-
şarak bir sorunu çözmeye, etkin bir şekilde 
müzakere yapmaya ve çözüm yollarını bulma-
ya teşvik edilmelidir. Yöneticiler küçük prob-
lemleri çözebilmek için kurum içi sohbetlere 
katılabilirler ve bu sohbetlerle çalışanların 
kendilerini ifade etmelerine imkân sunarak 
daha önemli problemlerin çözümü için çalışan-
ları teşvik edebilirler. Bu sohbetler ilerledikçe 
çalışanlar ve yöneticiler arasında köprüler 
kurulmuş, varsa aralarındaki buzlar eritilmiş 
olur. Herkes kartlarını açık oynadığı sürece 
örgütlerde şeffaf bir çalışma ortamı oluşur. 
Ancak McArthur bu sohbetlerin dedikodu or-
tamlarına dönüşmemesi için yöneticilere çeşitli 
öğütlerde bulunmaktadır. Bu öğütler (akt. CO-
OPER, 2007:10);  

 Kendiniz hakkında konuşmaktan çok çalı-
şanlarınıza odaklanın,  

 Çalışanların hepsini konuşmaya teşvik edin,  

 Konferans, toplantı veya diğer çalışma or-
tamlarında iletişim kanallarını açık tutun,  

 Sohbetleri dedikodu yapmak için değil, 
çalışanlarınızı kaynaştırmak ve onlarla kay-
naşmak için kullanın,  

 Sohbetlerdeki detaylara odaklanın ve so-
runların temeline inmeye çalışındır.  

1.2.1.4.  Laf Taşıyıcılar   

Örgüt çalışanları, örgütsel faaliyetleri yerine 
getirirken bazen isteyerek bazen de istemeden, 
düzenli bir şekilde bir yerden bir yere, duyduk-
ları informal bilgileri ulaştırırlar. Bu gibi kişile-
re örgütlerde laf taşıyıcılar denir. İnformal 
iletişimde kilit rol oynayan laf taşıyıcılar bir 
yerden başka bir yere bilgi aktarımında bulu-
nurken diğer örgüt çalışanlarını da bu sürece 
dâhil ederler. “Benden duymuş olma 
ama………..” gibi cümlelerle başlayarak, her-
hangi bir kaynaktan elde ettikleri bilgileri kar-
şılaştıkları başka bireylere aktaran laf taşıyıcı-
ların genel amacı muhatap oldukları bireyleri 
genellikle “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” 
şeklinde düşünmeye yöneltmektir.   

Örgütlerdeki laf taşıyıcıları ortadan kaldırmak, 
silmek, gizlemek ya da durdurmak mümkün 
değildir (MISHRA, 1990:222). Ancak “başkala-
rının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin 
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sözlerini de onlara taşıyordur” sözünü ister özel 
hayatta ister çalışma hayatında olsun kimsenin 
unutmaması gerekir. Çünkü “Dedikoducu tüc-
car gibi, aldığı lafı hemen satmak zorundadır”,  
dedikoducular Ahmet ile ilgili duyduklarını 
Ayşe’ye, Ayşe ile ilgili duyduklarını Fatma’ya 
ulaştırma ihtiyacı duyarlar.    

Örgüt çalışanları ile ilgili bilgilere hızlı bir şe-
kilde ulaşmak isteyen yöneticilerin, örgütler-
deki laf taşıyıcıların farkına varması ve bu 
çalışanlarla işbirliği yapması ya da bu kimsele-
rin örgütsel zararlarını aza indirererek örgüt-
sel sürece katkı sağlamaları gerekir. Çünkü 
yöneticiler bu laf taşıyıcılar aracılığıyla kendi-
lerine ait görüşlerin hızlı bir şekilde yayılması-
nı sağlayarak çalışanlar arasındaki karşıt gö-
rüşleri tespit edebilirler.  Bununla birlikte, 
herhangi bir konu ile ilgili olarak sorunların 
neler olduğunu ve çalışanların ne düşündükle-
rini öğrenme fırsatı yakalayan yöneticiler, ör-
güt için zararlı ve kötü sonuç doğuracak du-
rumlar için gerekli tedbirleri önceden alma 
fırsatı yakalayabilirler (ATAK, 2005:65).  

Bir yerden bir yere laf taşıyan örgüt çalışanları, 
kurum içi söylenti ağının işlemesine yardımcı 
olarak dedikodu ve söylentilerin hızlı bir şekil-
de yayılmasında bir köprü görevi gördükleri 
için, bir kimse ile ilgili duydukları bilgileri baş-
ka birine ulaştırmaktan hoşlanırlar ve muhatap 
oldukları kimselerinde aynı şekilde davranma-
sını beklerler. İnformal iletişim kanallarının 
temelini oluşturan dedikodu ve söylentiler 
örgüt için bazen önemli bilgi kaynaklarını oluş-
tururken, göz ardı edildiklerinde bazen de 
örgütsel düzeni bozacak niteliklere ulaşabilir. 

1.2.1.5. Dedikodu ve Söylenti Ağı  

İnformal iletişim kanalları içerisinde yer alan 
fısıltı gazetesi, dedikodu ve söylenti ağını içine 
alır. Fısıltı gazetesi üç temel özelliğe sahiptir. 
Bu özellikler (CERTO and CERTO, 2006:341);  

 Örgütlerde birden bire ortaya çıkar ve dü-
zenli olarak kullanılırlar,  
 Etkilenmeseler bile, üst kademe yöneticiler 
tarafından kontrol edilemezler,  
 Bu kanallar, çoğunlukla içindeki çalışanla-
rın çıkarlarına hizmet etmek için vardır.  

Örneğin bir örgütte göreve yeni başlayan bir 
müdür, çalışanların bürolarının değiştirilmesi, 
küçülme kararları ya da verilen görevlerin 
yeniden düzenlenmesi gibi faaliyetleri, fısıltı 
gazetesindeki söylentileri güçlendirerek de-
vam ettirebilir (ROBBINS and JUDGE, 
2012:350) ya da durdurarak çalışanların tepki-
lerini gözlemleyebilir. 

1.2.1.5.1. Dedikodu  

TDK’ya göre dedikodu, başkalarını çekiştirmek 
ve kınamak üzere yapılan konuşmadır (TDK, 

2005:481). Jaeger ve arkadaşları (1998), 
Schein (1994) gibi yazarlar dedikoduyu boş 
sohbet, çene çalmak, şom ağızlık etmek ya da 
kötü söz olarak ifade etmişlerdir (akt. 
KURLAND and PELLED, 2000:429). Dunbar ve 
Marriott (1997)’un yapmış oldukları araştır-
maya göre dedikodunun sohbet süresinin ne-
redeyse üçte ikisini kapsadığı sonucuna ulaş-
mışlardır (akt. FARLEY et al., 2010:363). Dedi-
kodu herkesin bildiği gibi “dağınık ve belirsiz 
bir olgudur”, analiz edilmeden önce görülmesi 
ve duyulması gerekir (WADDINGTON and 
MICHELSON, 2007:8). 

 Dedikodu yapan kişilere dedikoducu ya da 
mecaz anlamda lafçı denir.  Dedikoducular 
aktif dedikoducu ve pasif dedikoducu olarak 
ikiye ayrılırlar. Dedikodu kumkuması denilen 
ve işi gücü dedikodu olan bazı çalışanlar, dedi-
kodu sürecinin başrol oyuncusudur. Bu neden-
le bire bir dedikoduyu başlatan ve yayan kişiler 
aktif dedikoducu, dedikoduyu sadece dinleyen 
ve dedikodu sürecine aktif olarak katılmayan 
taraf ise pasif dedikoducudur. Dedikoduların 
istenen düzeyde yayılabilmesi için özellikle 
aktif dedikoduculara ihtiyaç duyulur.   

Dedikodunun örgütlerde hem olumlu hem de 
olumsuz birçok etkisi vardır (GOUVEIA et al., 
2005:57). Örgütler sosyal sistemler oldukları 
için, yöneticilerin dedikoduyu örgütlerinden 
uzaklaştırmaları ya da bu süreci engellemeleri 
mümkün değildir. Bu yüzden dedikodunun 
kötü bir şey olduğu kanısından uzaklaşarak 
yöneticilerin bu süreci örgüt yararına kullan-
maları gerekir. Çünkü dedikodu bazen örgüt-
lerde yararlı olacak bir dizi amaca hizmet et-
mektedir. Çalışanların moralini düzeltme, sos-
yalleşmeyi sağlama, grup normlarına rehberlik 
etmenin yanında çalışanların problemlerini 
ifade etmelerine yardımcı olma bu amaçlardan 
birkaçıdır (SOLMAZ, 2003:27-28). Aynı za-
manda dedikodu sayesinde, formal iletişim 
kanalları ile iyi açıklanamamış konular açığa 
kavuşturulmuş olur. Örgütsel ortamlar dedi-
kodunun gelişmesi için iyi bir zemin oluşturur-
lar. Crampton et al., (1998:571)’a göre, yöneti-
cilerin çoğu, örgütlerdeki dedikodu mekaniz-
masından haberdar olsa da, ancak %10’u dedi-
koduyu kontrol etmeye çalıştıklarını belirtmiş-
lerdir. 

 Örgütlerde farkına tam olarak varılmadığında 
dedikodu bazı olumsuzlukları beraberinde 
getirir. Dedikodu, çalışanların performansını 
olumsuz yönde etkileyerek çalışanların verim-
liliklerini düşürebilir. Formal iletişim kanalla-
rının eksik kaldığı noktada yöneticilerin ileti-
şim becerilerini olumsuz etkileyerek örgütsel 
ortamda iletişim kopukluklarına neden olabilir.   
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Dedikodu ile ilgili belli başlı sözlere bakıldığı 
zaman genellikle olumsuzlukları çağrıştırdıkla-
rı görülür. “İnsanlar seninle konuşmayı bıraktı-
ğında, arkandan konuşmaya başlarlar”, “Dedi-
kodu, basit ruhlu kimselerin eğlencesidir”, “Baş-
kalarını kötülemek için yapılan dedikodudan 
duyulan zevk, başkalarını düşürdüğümüz ölçüde 
kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır”, “Dedikodu 
dinleyen dedikodu yapan kadar hatalıdır”,  
“Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin 
de dedikodunu yapar”. Sözlerin geneline baktı-
ğımız zaman, dedikodu yapan kimselerin bu 
huylarından vazgeçmeyecekleri ve bu nedenle 
herkesin bir gün mutlaka dedikodu malzemesi 
olabileceği gerçeğini unutmaması gerektiğine 
vurgu yaptıkları görülür. İş hayatında yoğun 
çalışma temposunun ardından verilen bir çay-
kahve molasında Aylin Hanımı çekiştirmek 
basit bir sohbet gibi görünse de, içten içe örgüt 
kültürünü, örgütsel iklimi ve arkadaş ortamla-
rının havasını olumsuz yönde etkileyebilir.   

1.2.1.5.2.  Söylenti  

Söylenti ile ilgili ilk çalışmalar II. Dünya Savaşı 
sırasında Amerikalı araştırmacılar tarafından 
yapılmıştır. Bu dönemde söylentinin ordunun 
ve halkın morali üzerindeki olumsuz etkisi 
tartışılmıştır. Amerikalı Sosyolog T. Shibutani 
söylentiyi, kolektif bir tartışma sürecinden 
kaynaklanan doğaçlama haberler olarak tanım-
lamıştır (akt. KAPFERER, 1992:12).  

Aralarında birçok benzerlik olduğu için söylen-
ti ve dedikodu çoğu kez aynı kavrammış gibi de 
ele alınır. Suls (1977)’a göre, her ikisinde ortak 
olan nokta bilginin üçüncü ele ulaşmasıdır 
(HAGAR, 2009:230). Söylenti, genellikle ağızda 
ağıza mevcutta güvenilir kanıtlar olmadan 
bireyden bireye iletilir. Wert ve Salovey 
(2004)’e göre, söylenti spekülatif olmasından 
dolayı dedikodudan ayrılır (akt. HAGAR, 
2009:230). 

Foster ve Rosnow (2006)’a göre de, söylenti ve 
dedikodu kavramsal olarak bazı yönleri ile 
örtüşse de bu kavramlar iki önemli noktada 
ayrılırlar. Bunlar;  

 Bireyler dedikodunun doğruluğunu söylen-
tiden daha az sorgularlar, 
 Dedikodu bireylerle ilgili iken,  söylenti 
olaylarla ilgilidir (akt. FARLEY et al.,  
2010:361-362).  

TDK’ya göre söylenti (2005:1802); ağızdan 
ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haberdir. 
Renard (2001)’a göre söylenti, şaşırtıcı içeriği 
olan doğrulanmamış ya da yanlış kısa haberler 
anlamına gelir. Söylentiler genellikle geçici bir 
meraktır, bazen ortaya çıkarlar ve ortadan 
kaybolurlar bazen de aynı söylentiler tekerrür 
eder. Söylenti, sosyal bir olgudur; bu nedenle 

söylenti yaymak için iki kişi gerekir (akt. 
HAGAR, 2009:230).  

Dedikodu ve söylentinin örgütsel anlamda 
avantajları olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. 
Ancak Solmaz (2006:574)’ın aktardığı ünlü bir 
Musevi hikâyesine göre, söylenti ve dedikodu-
nun yayılması durumunda ne kadar etkili ola-
bileceği gözler önüne serilmiştir. “Bir adam 
yaşadığı topluluk içinde hahamla ilgili bir söy-
lenti yayar. Sonradan yapmış olduğu şey ve 
verebileceği zararlar konusunda etraflıca düşü-
nür. Hahama gider ve hatasını telafi etmek için 
her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyerek 
affını diler. Haham, adama Kuş tüyü bir yastık 
al, onu kes ve tüyleri rüzgâra savur der. Adam 
bunun tuhaf bir talep olduğunu düşünür ama 
kolay bir şey olduğundan memnuniyetle yerine 
getirir. İsteğini yerine getirdiğini söylemek üze-
re hahamın huzuruna geldiğinde haham ona 
şöyle der.  Şimdi git ve rüzgârda savrulan bütün 
tüyleri tek tek topla. Çünkü sözcüklerinin vermiş 
olduğu zararı tüyleri tekrar toplamadan telafi 
edemezsin” der. Başka bir ifadeyle söz ağızdan 
bir defa çıkar ve önemli olan sözün egemenliği-
ne girmeden onun efendisi olabilmektir. Unut-
mamak gerek ki; bilgi, doğruluğu söylendiği, 
kanıtlandığı ya da bir esasa dayandığı için değil 
biz ona inandığımız için doğrudur. 

Söylentilerin olumsuz yanlarını azaltmak için 
yöneticilerin dikkat etmesi gereken belli başlı 
hususlar (ROBBINS and JUDGE, 2012:251);  

 Çalışanlarla sürekli olarak bilgi paylaşımın-
da bulunmak,  

 Uyumsuz, adaletsiz ya da gizli görülebilecek 
konularla ilgili kararları ve olayları çalışanlara 
açıklamak,  

 Duydunuz mu? Efendimle… başlayarak söy-
lentiyi getiren çalışanı sakin, akılcı ve saygı 
çerçevesinde dinlemek, 

 Astların endişelerini, düşüncelerini ve tav-
siyelerini anlatmaları için onları cesaretlen-
dirmek gerekir.   

1.2.1.6. Şakalar  

İnsanlık tarihinin erken dönemlerinden bu 
yana din, felsefe, sosyoloji, psikoloji, siyaset, 
halkbilimi ve tıp gibi değişik alanlarda çalışan 
araştırmacılar, insanların neden güldükleri ile 
ilgili muammayı çözmek için uğraşmışlardır. 
Bu durumun arkasında yatan sır perdesinin 
aralanmasıyla, gülmeye neden olan faktörlerin 
fizyolojik ve sosyo-kültürel faktörlerden kay-
naklandığı ortaya çıkmıştır. Gülme, sıradan 
görünse de aslında düşünme gibi yalnızca in-
sana mahsus olan bir durumdur. Gülme kav-
ramı insana komikliği, muzipliği, şakayı ve 
eğlenceyi çağrıştırmaktadır. İş hayatında çalı-
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şanlar komik bir olay karşısında gülebilirken,  
diğer çalışanları cezalandırmak, küçümsemek, 
alay etmek, onaylamak veya dikkat çekmek için 
de gülebilirler (SAĞLAM, 2013:101,102). 

Şaka güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşı-
daki kişi veya kişileri kırmadan yapılan hareket 
veya söylenen sözlerdir (TDK, 2005:1843).  

Örgütlerdeki şakalar üç şekilde ortaya çıkabilir. 
Bunlar (MIDDLETON and MOLAND, 1959:63);  

• Kelime oyunları ile yapılan zararsız şakalar, 

• Cinsel içerikli şakalar, 

• Acımasız şakalardır.   

Örgütlerdeki çalışanlar işleri esnasında birçok 
nedenden dolayı şaka yaparlar. Bu nedenler 
(DUNCAN et al., 1990:255); 

• İşi çekilir hale getirmek,  

• İş monotonluğunu gidererek iş ortamındaki 
gerginliği azaltmak,   

• İşteki aitlik duygusu arttırmaktır.   

Şakalar toplumdan topluma ya da en azından 
ortamdan ortama değişim gösterir. Herhangi 
bir ortamda yapılan şakalar, bazen hoş vakit 
geçirilmesine neden olurken bazen de insanla-
rın tahammül sınırlarını zorlayarak insanlar 
arasında buz dağlarının oluşmasına neden 
olabilirler. Ancak bazı şakalar esprili olur yani 
içinde ince manalar barındırır, hoşa gider ve 
insanları güldürürler. Bazen şakalar kabul 
edilemez davranışların daha kabul edilebilir 
bir duruma gelmesini sağlar. Ancak bazen eşek 
şakası diye adlandırılan şakalar, güldürmekten 
ve eğlendirmekten uzaklaşarak karşıdaki kişiyi 
kırabilir. “Şaka çok ciddi bir san’attır” diyen 
ünlü mizah ustası George Bernard Shaw’ın da 
belirttiği gibi, her sanatı her insan icra edemez, 
eğer edebilseydi her yer sanatçılarla dolup 
taşardı. 

İşyerlerinde işlerini sıradan ve sürekli tekrar-
lanan olaylar olarak gören çalışanlar arasında 
yapılan bir şaka çalışanlar arasında anlamları 
ortak kılarak amaç birliği oluşturabilir 
(FINEMAN et al., 2005:119-214). Sıkıcı bir 
toplantının ortasında yapılan bir şaka, ortamın 
atmosferini değiştirerek yüzlerde tebessüme 
neden olabilirken, kritik bir görüşme esnasın-
da yapılan bir şaka yüzlerdeki mevcut tebes-
sümü silerek, kaşların çatılmasına neden olabi-
lir.  

 Örgütlerde yapılan şakalar astlar, üstler veya 
çalışanların kendi aralarında söylemek isteyip 
de söyleyemediklerini daha rahat aktarabildik-
leri bir atmosfer oluşturabilmektedir. Çünkü 
bazen çok ciddi mesajlar şakalar aracılığıyla 
daha rahat iletilebilmektedir.  

 Örgütlerde işler her zaman sorunsuz yürüme-
yebilir ancak yöneticilerin yöneticilik yaşamını 
zevkli hale getirmesi, işlerini sebatla ve azimle 
sürdürmesi ve sorunları bütün yönleriyle de-
ğerlendirmeye çalışması gerekir. Bunları ya-
parken de özellikle şaka ve mizahı elden bı-
rakmadan çalışmaları sürdürmeleri ve eleştiri-
yi gereğinden fazla kişileştirmemeleri gerekir 
(YÖRÜKER ve NOGAY, 2000:25). Bu nedenle 
örgütsel yaşamdaki mizah ve şakalar yüzeysel 
olaylarmış gibi görünse de aslında örgütsel 
düzeyde gizil etkileri vardır (COLLINSON, 
2002:269). Örgütlerde çalışanlar tarafından 
yapılan şakalar, örgütlerdeki yönetim tarzları, 
örgütsel kültür ya da örgütlerdeki çatışmalar 
hakkında bilgiler verir. Çalışanların âhlâki sis 
perdesi aralandığında yapmış oldukları şaka-
larla, çalışanların derin duygu ve düşünceleri-
ne ulaşılarak örgütle ilgili hissettikleri belirsiz-
likleri ortaya çıkarılabilir (GABRIEL et al., 
2000; akt. COLLINSON, 2002:269).   

Roy (1960)’un yapmış olduğu çalışma sonucu-
na göre, çalışanların işyerlerinin atmosferin-
den ve rutin olarak yaptıkları işlerin monoton-
luğundan kurtulmak için şaka yaptıklar, örgüt-
lerdeki bazı çalışanların ise, yapmış oldukları 
şakalarla diğer çalışanlardan daha popüler hale 
gelmek istedikleri ortaya çıkmıştır (akt. COO-
PER, 2005:771). Yapılan şakalar, saldırgan ve 
korkutucu olmadığı sürece komik olur 
(SHIFMAN et al., 2007:465) ve insanları güldü-
rerek eğlendirebilirler. 

Çalışanlar arasındaki muhalif şakalaşmalar 
idare edilebilir, kontrol edilebilir hatta bazen 
terapi niteliğinde tedavi edici bir özelliğe sahip 
olabilirler. Şakalar örgütsel stresi azalttığı için 
yöneticilerin bu konuda hoşgörülü olmaları 
gerekir (RODRIGUES ve COLLINSON, 
1995:743). 

1.2.1.7. İnformal Sanal İletişim   

Teknolojik gelişmelerin bir parçası olan sanal 
dünya ve bu dünyadaki iletişim ağları özellikle 
1990’lı yıllardan itibaren örgütleri çevreleye-
rek, kendini bu örgütlere kolay bir şekilde 
kabul ettirmiş ve örgütlerde yeni iletişim ka-
nallarının daha hızlı bir şekilde yer edinmesine 
imkân sunmuştur. Bu gelişmeler ışığında in-
ternet ağlarının örgütlerin içine girmesiyle 
birlikte işler bir taraftan hızlanmış diğer taraf-
tan örgüt çalışanlarının beklentilerini arttır-
mıştır.  

Sanal iletişim; duyguların, düşüncelerin ve 
bilgilerin elektronik araçlar kullanılarak karşı 
tarafa aktarılması sürecidir. Örgütler artık 
elektronik uygulamalarla sanal dünyaya ta-
şınmaya başlamıştır. Örgütsel anlamda sanal 
iletişim; formal sanal iletişim ve informal sanal 
iletişim olarak ikiye ayrılır. Formal sanal ileti-
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şim; örgütlerde kullanılan ve örgütsel faaliyet-
lerle ilgili internet aracılığıyla gerçekleştirilen 
iletişim şeklidir. Örneğin e-devlet, e-evrak 
uygulamaları ya da her örgütün kendi bünye-
sindeki intranet ağı sayesinde çalışanların e-
posta adresine gelen örgütle ilgili dokümanla-
rın yer aldığı ağlardaki belge ve bilgilerin kul-
lanması gibi. Posta hizmetlerinin elektronik 
versiyonu olan e-postalar en genel ve en yaygın 
olarak kullanılan bilgisayar destekli iletişim 
teknolojisidir (AKKİRMAN, 2004:147). E-
postalar örgütlerin vazgeçilmez bir parçası 
haline geldiği için, günümüz örgütlerinde e-
postalar formal ve informal iletişimin önemli 
bir parçasını oluşturmaktadır. Kurumlardaki 
yazışmaları sağlayan e-postalar yazılı oldukları 
için daha resmi bir nitelik taşırlar. Örgüt içi ve 
örgüt dışı bilgi paylaşımında bireyler sahip 
oldukları şiflerle bu e-postalara rahatlıkla ula-
şabilirler (MOIDEENKUTTY and GHOSH, 
2013:87). Sabǎu ve Bibu (2012)’nun yapmış 
olduğu araştırma sonuçlarına göre, yöneticiler 
ve çalışanlar arasında e-postalar yüz yüze ileti-
şimden daha fazla kullanılmaktadır.  

İnformal sanal iletişim; bireylerin iş veya iş dışı 
konulardaki duygu ve düşüncelerini belli ku-
rallara bağlı kalmadan elektronik iletişim araç-
ları ile karşı tarafa ulaştırmasıdır.  

İnformal sanal iletişim ortamları, örgüt çalışan-
larının yüz yüze iletişim kuramadıkları ya da 
yüz yüze iletişim kurmaktan çekindikleri du-
rumlarda yayılma hızını arttırarak, özellikle 
söylenti ve dedikoduların daha rahat üretilip 
yayılmasına neden olmaktadır (EĞİNLİ ve Bİ-
TİRİM, 2008:136). Bu nedenle meçhulde kala-
rak karşılıklı bilgi aktarımı sağlayan internet, 
diğer hiçbir iletişim ortam ve aracında olmadı-
ğı kadar dedikoduya zemin hazırlamaktadır. 
İnsanlar bir takma isim aracılığıyla internette 
hiç tanımadıkları kişilerle bilgi paylaşımda 
bulunarak dedikodu yapma olanağı bulmakta-
dır (SHERIDAN, 2012:128).  

ComScore araştırma şirketinin Kasım 2012 
yılında yapmış oldukları araştırmaya göre 
Türkiye’de sosyal ağlarda ziyaretçi başına 8,6 
saat geçirilmektedir. Sosyal medyayı hayatı-
mızdan çıkarmak pek de mümkün görünme-
mektedir.  

Özellikle yöneticilerini arkadaş olarak sosyal 
paylaşım sitelerine ekleyen çalışanların dikkat 
etmesi gereken hususlardan bazıları aşağıda 
verilmiştir (GÜN, 2013:6).   

 Yazılan ve paylaşılanlardan dolayı yönetici-
lerde, çalışanın iş sırasında farklı şeylerle uğ-
raştığı izlenimi oluşabilir.  

 İş ya da şirket hakkında kızgınlıkla yazılan 
bir yorum özellikle yöneticiler tarafından oku-
nabilir ve yanlış anlaşılabilir.  

 Arkadaş buluşmalarında işe gitmemek için 
uydurulan küçük bir bahane (hastayım, yorgu-
num…), başka arkadaşlar tarafından etiketle-
nen çalışanın yalan söylediğini ortaya çıkarabi-
lir.  

 En özel paylaşımlar bu ortamlarda görüle-
bileceğinden dolayı çalışan ve yönetici arasın-
daki kurumsal bağı zayıflatabilir.  

1.2.1.8.  Sosyal Etkinlikler  
Çalışanlar zamanlarının önemli bir kısmını 
işyerlerinde geçirirler (NYBERG and OLSEN, 
2010:222). İş hayatında sosyal ilişkilerin öne-
mi, hem örgütler hem de örgüt çalışanları için 
azımsanmayacak kadar büyüktür. Örgütlerdeki 
bazı işlerin doğası gereği, interaktif bir şekilde 
ve işbirliği içinde yapılması gerekir (TSCHAN 
et al.,  2004:145).    
Sosyal etkinlikler, insanların sosyal ihtiyaçları-
nı karşılamak, karşılıklı bilgi alışverişinde bu-
lunmak, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek, iyi 
günde kötü günde birliktelik mesajı vermek 
amacıyla düzenledikleri etkinlikler toplamıdır.  
İyi kullanıldığında ve idare edildiğinde sosyal 
etkinliklerin örgütler üzerinde birçok olumlu 
etkisi olduğu görülür. 

Sosyal etkinlikler çalışanların iş tatminini arttı-
rarak motivasyonlarını yükseltir. Sosyal faktör-
ler çalışanların sağlığı açısından ya da her şey-
den önemlisi örgütlerin performansı açısından 
çok önemlidir. Çünkü bu faktörler örgütsel 
iklimi etkileyerek (akt. TSCHAN et al., 
2004:145) çalışanların iş arkadaşları ile kur-
dukları iyi ilişkileri düzenler ve örgütsel per-
formanslarını etkiler.  

Ancak doğru idare edilmediğinde bazen sosyal 
etkinlikler, örgütlerle ilgili yalan yanlış bilgile-
rin yayıldığı ortamlara dönüşebilir. Yöneticileri 
bu ortamlarda görmek istemeyen çalışanlar 
için bu ortamlar sıkıcı ve baskıcı olabilir. Ya da 
doğum günü kutlamalarından hoşlanmayan ve 
bu tür etkinlikleri hoş karşılamayan bir çalışa-
nın böylesi etkinliklere katılması için zorlan-
ması örgüt çalışanları arasındaki bağları zede-
leyebilir. 

1.2.2. İnformal İletişimin Örgütlerdeki 
Avantaj ve Dezavantajları   
İnformal iletişim örgütlerde, çalışanlar arasın-
da kendiliğinden ya da grupların ilgi alanlarına 
göre ortaya çıkar. Örneğin çalışanların kendi 
aralarındaki bakışları, mimikleri, jestleri ya da 
duruşları informal iletişime destek verir. 
İnformal iletişimin örgütlerdeki avantajları 
azımsanmayacak kadar çoktur.  
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İnformal iletişim örgütlerde, birçok örgütsel 
problemin tartışılmasına ve kararların alınma-
sına etki eder. İnformal iletişim ile çalışanlar, 
kendi duygularını rahatlıkla dile getirebilir, ait 
olma duygusu geliştirebilir ve gizli bilgileri 
tartışabilirler. Yöneticiler ise bu yolla, formal 
iletişim kanalları aracılığıyla elde edemedikleri 
bilgilere ulaşabilirler. İnformal iletişim, bilgile-
rin daha hızlı toplanmasını, dağıtılmasını ve 
bireyler arasında dayanışma kurulmasını sağ-
layarak, hızlı karar vermeye yardımcı olur. 
İnformal iletişim aynı zamanda ortamdaki 
stresi azaltan planlanmamış, samimi ve rahat-
latıcı özelliklere sahiptir (SUBRAMANIAN, 
2006:2,4). Gottleib (1981), Ray ve Miller 
(1994)’e göre informal iletişim, örgütlerde 
yaşanan problemlerin altında yatan nedenleri 
açıklığa kavuşturup doğrudan ya da tampon 
görevi görerek örgütsel stresi azaltmaktadır 
(akt. FAY, 2011:214).  
Ahsan ve Panday (2013:588,592)’ın yapmış 
oldukları araştırma sonuçlarına göre, informal 
iletişim bazen çeşitli problemlere neden olsa 
da, sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece 
farklı departmanlar arasındaki koordinasyonu 
sağlamaktadır. Ancak departmanlar arasında 
gerçekleştirilen informal iletişime ait bilgiler 
zaman zaman değişikliğe uğrar. Örneğin ileti-
şim kuran departman çalışanlarının karşılıklı 
sorunları ve kendi aralarındaki bağlılıkları, 
çalışanların kararlarını ve eylemlerini etkileye-
rek, çalışanların karşılıklı öğrenmelerini kolay-
laştırır. 

Dicleli (1974)’ye göre informal iletişim süreci-
nin örgütlere sağladığı avantajların bazıları 
aşağıda verilmiştir.  

 İnformal iletişim, örgütteki iletişim yükü-
nün önemli bir kısmını taşıyarak, örgütün ileti-
şim gereksinimini karşılamak bakımından 
formal iletişime yardımcı olur ve formal ileti-
şimi tamamlar.  
 İnformal iletişim, örgüt çalışanlarının mora-
lini yükseltir ve örgütte birlik ruhunun geliş-
mesini sağlayarak, örgüte olan bağlılığı arttırır. 
 İnformal iletişim süreci iyi kullanıldığı tak-
dirde, yöneticiler için etken bir yönetim aracı 
olabilir.  

 İnformal iletişim, dileklerin, şikâyetlerin ya 
da önerilerin üstlere ulaştırılmasında, aşağıdan 
yukarıya doğru iletişimin etken bir aracı olabi-
lir.  
 İnformal iletişim, örgütün çevresindeki 
değişiklikleri zamanında haber almasına yar-
dımcı olarak örgütlerde bazı önemli kararların 
zamanında alınmasını sağlar.  
 İnformal iletişim, örgütlerdeki takım çalış-
masına ve görevlerin etkin ve verimli bir şekil-
de yerine getirilmesine yardımcı olur 
(EROĞLU, 2005:20-,207).  

Formal iletişim süreci örgütlerin prosedürleri 
nedeniyle bazen tıkanma noktasına gelebilir, 
hatta bazen formal iletişim süreci işlemeyebilir 
(CHISHOLM, 1989; akt. AHSAN and PANDAY, 
2013:591), bu durumda informal iletişim ör-
gütlerin kurtarıcısı olabilir. Çünkü araştırmala-
ra göre, informal iletişim sürecindeki mesajlar 
zaman zaman formal iletişim sürecindeki me-
sajlara göre daha hızlı yayılabilir  (CRAMPTON 
et al., 1998:570).  

İnformal iletişimin ögütlere sağladığı avantaj-
ların yanında bazı dezavantajları da vardır. 
İnformal iletişim örgütlerde önemsenmediği 
takdirde bu sürecin bazı olumsuz etkileri ör-
gütlerin işleyişine zarar vermeye başlar. Örgüt-
lerdeki birçok faktörden etkilenen iletişim 
olgusu bazen kontrolden çıkarak zehirli bir 
yapıya bürünerek örgüt çalışanları arasındaki 
ilişkileri zedelemeye başlar. Toksik iletişim 
olarak adlandırılan bu süreç informal iletişim 
ağlarında ortaya çıkan dedikodu, söylenti gibi 
sözel ifadelerin yanında kişilerin birbirlerine 
karşı gerçekleştirdikleri olumsuz ve yıkıcı dav-
ranışları da kapsar. Toksik iletişim sürecinde 
örgüt çalışanları genel olarak diğer çalışanlar 
üzerinde yoğunlaşarak onlara zarar vermeyi 
hedefleyen söz ve davranışlarda bulunur. Yani 
toksik iletişimin sözel boyutunda dedikodu ve 
söylenti yer alırken sözsüz iletişim boyutunda 
sağlıksız davranışlar ve sözsüz tepkiler yer alır 
(EĞİNLİ ve BİTİRİM, 2008:124-125). Toksik 
astlar ve toksik üstler örgütlerde ilişkileri ve 
bunun sonucu olarak iletişim sürecini olumsuz 
olarak etkiler.   
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SONUÇ 
 
Örgütlerde, informal iletişim kanallarının var-
lığı hayatın bir gerçeği haline gelmiştir. Bu 
kanalları tıkamak, akışını durdurmak ya da 
ortadan kaldırmak pek mümkün görünmemek-
tedir. Bu nedenle örgütsel düzeyde informal 
iletişim kanallarının farkına vararak bu kanal-
ları örgüt lehine kullanmak gerekebilir. Çünkü 
informal iletişim kanalları genel olarak formal 
iletişim kanallarının boşluklarında ortaya çıkar 
ve bu boşluklarda filizlenerek büyürler. Bazen 
bu kanallar formal iletişim kanallarını destek-
leyerek, formal iletişim kanallarının eksik kal-
dığı noktalara işaret ederler.  

Örgütlerde kendiliğinden oluşan birçok 
informal iletişim kanalı mevcuttur. Bu kanallar 
bazen örgütler için olumlu bir özellik gösterir-
ken bazen de bu kanallar örgütler için olumsuz 
bazı özellikler taşırlar. Bu kanalları olumlu 
olarak yönetebilmek, yöneticilerin yönetim 
becerilerine kalmıştır.   

Düzenlenen sosyal etkinlikler, çalışanların 
katıldıkları kurum içi sohbetler ya da çalışanla-
rın kendi aralarında oluşturdukları informal 
gruplar çalışanlar arasında bazen birlik ve 
beraberlik ruhunun gelişmesine yardımcı olur-
ken bazen bu sohbetler ya da bu informal grup-
lar amacından uzaklaşarak çalışanların örgüt-
lerde gereksiz zaman harcamalarına neden 
olurlar.  

 Çalışanların kendi aralarında yaptıkları şaka-
lar mesai saatlerini bazen daha eğlenceli bir 
hale getirirken, dozu kaçırılan şakalar bazen 
çalışanların birbirlerinden uzaklaşmalarına 
neden olabilir.  

Yöneticilerin çalışanlarını informal ziyarete 
gitmeleri ile çalışanlar yönetime ulaştırmak 
istedikleri dilek, şikâyet ya da önerilerini yöne-
tim kademelerine ulaştırma fırsatı bulabilirler. 

Ancak yöneticilerin bu ziyaretlerindeki niyet-
leri ve bu niyetleri çalışanlarına aktarma şekil-
leri çok önemlidir. Çünkü yöneticileri tarafın-
dan sadece denetlendiğini düşünen çalışanlar 
yönetim kademesinden uzaklaşabilir ve 
informal iletişim kanallarının karanlıklarında 
yol alabilirler.  

Bir yerden bir yere laf taşıyan çalışanların 
yaydıkları dedikodu ve söylentilerle örgütlerde 
su yüzüne çıkmakta zorlanan olaylar, su yüzü-
ne çıkabilir ancak dedikodu ve söylenti ağında 
aşırıya kaçıldığında çalışanların birbirlerine ve 
örgütlerine karşı duydukları güvenleri azalabi-
lir.  

İnformal sanal iletişim kanallarının cazibesine 
kendilerini kaptıran çalışanlar,  mesai saatleri-
ni gereksiz sohbetlerle geçirerek diğer çalışan-
ların tepkisini çekebilirler.  

Sonuç olarak informal iletişim süreci göz ardı 
edildiğinde veya iyi yönetilemediğinde örgüt-
sel iklime zarar vererek örgütlerde felaketlere 
de yol açabilir.  Çünkü birçok faktörden etkile-
nen iletişim olgusu, bazen kontrolden çıkarak 
zehirli bir yapıya bürünür ve örgüt çalışanları 
arasındaki ilişkileri zedeler. Bunun yanında 
informal iletişim süreci örgütlerdeki stresi 
azaltan, samimi ve rahatlatıcı özelliklere sahip 
olduğu için örgüt çalışanları için bazen iyi bir 
motivasyon aracı olur. Bu nedenle örgütlerde 
su yüzüne çıkan bu iletişim kanallarının önce-
likle tespit edilerek örgüt yararına kullanılması 
gerekir. 
 Bundan sonraki çalışmalarda informal iletişim 
kanallarının tek tek ele alınarak daha detaylı 
nitel ve nicel çalışmaların yapılmasının litera-
türe önemli katkılar sağlayacağı düşünülmek-
tedir.  
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GİRİŞ 
Vergiye mükellefin gönüllü uyumu arttırma 
konusunda, ya mükellefi sıkı denetim ve ceza-
lar kullanmak vasıtasıyla vergisini doğru beyan 
etmeye ve ödemeye zorlama yolu, ya da vergi 
idaresi personeli aracılığıyla mükellefe vergi 
mevzuatı konusunda bilgilendirme hizmeti 
verme yolu izlenebilir. Bu iki yoldan hangisini 
izlemenin verginin zamanında ve tam olarak 
ödenmesini sağlamada daha etkin olduğu hu-
susu vergi psikolojisi literatüründe tartışılma-
ya devam etmektedir. Bununla birlikte her iki 
stratejinin bileşiminin, stratejilerden her biri-
nin tek başına sağladığından daha yüksek dü-
zeyde amaçlanan vergi uyuma yol açtığı varsa-
yımı daha çok kabul görmektedir. Bununla 
beraber, uygulanan stratejilerin birleşiminin 
etkilerini birlikte inceleyen deneysel çalışmalar 
literatürde sayıca azdır. Ayrıca, bu karma stra-
tejik yaklaşımın tıpkı diğer iki yaklaşımda ol-
duğu gibi ne ölçüde ve hangi psikolojik meka-
nizmalar kullanılarak daha etkin sonuç alınma-
sını sağlayacağı hususu da açık değildir.  

Mükellefi vergi beyan ve ödemelerinde bulun-
ma konusunda zorlama vergi otoritelerine 
duyulan güveni gizliden gizliye azaltabilir. 
Mükellef yaptığı vergi beyanlarına ve diğer 
bildirimlere güvenmeyen bir idareye (özellikle 
doğru beyan ve bildirimde bulunan dürüst 
mükellefler) yavaş yavaş duyduğu güveni kay-
betmeye başlayabilir. Aksine, vergi idaresinin 
mükellefe yaklaşımında karşılıklı etkileşim 
ortamının mevcudiyeti, idarenin şeffaf olması 
ve idarenin adaletinin mükellefte memnuniyet 
yaratması önemlidir. Mükellefe ikna edici şe-
kilde yaklaşılması böylece idareye mükellefin 
gözünde duyulan güvenin arttırılması, vergi 
otoritelerinin elinde bulundurduğu idari gücün 
mükellef nezdindeki meşruiyetini ve idarenin 
mükellefler üzerindeki yaptırım gücünü arttı-
rır. İdare kendi hizmet birimlerinde mükellefe 
hizmet verirken memnuniyet algısı yarattığı 
ölçüde mükellefin gönüllü işbirliğine yol açar. 

Bu makalede gönüllü vergi uyumunu arttırma-
da kamu otoritesinin düzenleyici rolünün ve 
mükellef çevresinin önemini, bunları etkileyen 
faktörleri ve bunların vergi uyumuna yansıma-
larını inceliyoruz. Aşağıda birinci kısımda, 
çalışmamızla ilgili teorik arka planı ve literatür 
özetini sunuyoruz. İkinci kısımda psikolojik 
süreçler ve sonrasında vergi uyumu açısından; 
idarenin gelir kaynaklarını mükelleflerin bek-
lentilerine uygun kullanarak kazandığı meşru 
gücün önemini, mükelleflerin prosedürel ada-
let beklentisini, mükelleflerin üzerinde aile ve 
arkadaşların etkisini araştırıyoruz. Üçüncü 
kısımda ekonometrik metodolojiden bahsedi-
yoruz. Dördüncü kısımda ise alan araştırmamı-

zın bulgularının sonuçlarını özetliyor ve tartı-
şıyoruz.  

1.TEORİK ÇERÇEVE VE LİTERATÜR ÖZETİ 

Klasik iktisat teorisyenleri ve neoklasik iktisat 
teorisyenlerinin öncüleri, iktisadi tutum ve 
davranışı açıklarken iktisadi analizleri psikoloji 
ile ilişkilendiriyordu. Klasik iktisat teorisyenle-
rinden Adam Smith  “Ahlâki Duygular Teori-
si” (The Theory of Moral Sentiments) başlıklı 
kitabında insan davranışlarını psikolojik açı-
dan analiz ederek sempatinin, erdemin, er-
demsizliğin, adaletin, cömertliğin, görev hissi-
nin, onay duygusunun, gelenek ve davranışın 
ahlaki etkisinin, faydanın, irade gücünün önemi 
üzerinde durmuştur. Adam Smith, “İnsanın bir 
durum karşısında diğer tarafın ne hissettiğini 
tam olarak bilemeyeceğini; onun durumunda 
olsaydı kendisi ne hissederdi diye düşünerek o 
kişinin hissiyle ilgili bir fikre sahip olduğunu, 
kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa öyle 
davrandığını ifade etmiştir” (Smith, [1759] 
2010:1). Böylece bireylerin tutum ve davranış-
larını belirlemede psikolojik algının önemi 
üzerinde durmuştur. 

Psikolojiyle iktisadın birlikte incelendiği dö-
nem, 1930’ların ortalarına kadar sürmüştür. 
Daha sonraları iktisadi davranışı açıklamada 
psikolojik faktörlerin önemi 1940’ların ortala-
rına kadar azalmaya başlamıştır. II. Dünya 
Savaşını takip eden dönemde rasyonel tercih-
ler yaklaşımının iktisat teorisinde temel alın-
masıyla psikolojik etkenler ekonomik analizle-
rin dışında bırakılmıştır. 

Neoklasik iktisat teorisi modelinde insan, psi-
kolojisi hesaba katılmadan daima akılcı hare-
ket eden rasyonel bir varlık olarak değerlendi-
rilmiştir. Oysaki farklı özellikleri kendinde bir 
arada taşıyan insan her zaman rasyonel olarak 
değerlendirilemeyecek davranış biçimleri de 
ortaya koyabilir. Neoklasik teori insanın tercih 
davranışını açıklamada yetersiz kalmıştır. İkti-
sadi modeller 1960’ların başında tekrar insa-
nın davranış güdüsüne ve psikolojik algılarına 
yönelmiştir. İnsan davranışını inceleyen antro-
poloji, psikoloji ve sosyoloji biliminin bulgula-
rından yararlanılmaya başlanmıştır. İnsanın 
karar alma sürecini etkileyen düşünme, his-
setme, öğrenme, anımsama, karar verme gibi, 
psikolojik ve sosyo-psikolojik faktörlerin ikti-
sadi davranışları yönlendirmede etkisini iktisat 
teorisine dâhil etme davranışsal iktisat disipli-
nini ortaya çıkarmıştır. 1980’li ve 1990’lı yıl-
larda davranışsal iktisat kurumsallaşmıştır. 
Vergi psikolojisi de davranışsal iktisadın bir alt 
araştırma alanı olarak doğmuştur ve gelişme-
sini sürdürmektedir. 
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Vergi psikoloji alanında mükelleflerin vergi 
bilincini ve ahlakını şekillendiren faktörler 
veya vergi uyumsuzluğuna yol açan nedenlerin 
tespitine ilişkin mevcut analizlere ekonomist-
lere ilaveten hukuk, sosyoloji, psikoloji, antro-
poloji disiplinlerinden uzmanlar da katılmak-
tadır. Uyum probleminin analizi deneysel ça-
lışmalar, alan araştırmaları, teorik metodoloji 
bağlamında yürümektedir. Uyum probleminin 
analiz sonuçları etkili maliye politikası düzen-
lemelerinde yakın dönemde daha çok yer alma 
eğilimindedir. 

Aşağıda ilişkili literatür gözden geçirilerek 
önemli gördüklerimizin bulgularına kısaca 
değinilmiştir. 
Vergi uyumsuzluğunun sebebini izah etmede 
yararlanılan suç ekonomisi metodolojisinin 
temeli Gary S. Becker tarafından atılmıştır. 
Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığını açık-
lamada sık sık başvurulmuştur. Bu yaklaşım 
suç faaliyetine cezanın seviyesi, denetlenme ve 
denetlenmeme olasılığına bağlı olarak rasyonel 
kişinin aldığı karar olarak bakmıştır (Gary S. 
Becker, 1968: 170). Geleneksel beklenen yarar 
teorisine (expected utility theory) dayanır ve 
ilk olarak Allingham ve Sandmo tarafından 
vergi kaçakçılığına uygulanmıştır. Burada ras-
yonel bir kişinin denetim ve cezalandırılma 
olasılığının belirsizliği altında vergi kaçırarak 
beklenen faydasını arttırmaya çalışması söz 
konusudur. Buna göre kişiler yakalanmaktan 
korktukları için vergi öderler (Allingham ve 
Sandmo 1972: 334). Denetim ve cezalandırma 
vergi uyumunu bir dereceye kadar etkiler ama 
bu faktörler vergi uyum davranışını tamamen 
açıklayamaz. Sadece vergi mükelleflerinin ha-
reketlerini göz önüne alan bu model problemin 
genelini konuşmak için oldukça basittir. Ras-
yonel beklentiler yaklaşımı neden bu yaklaşı-
mın tahmin ettiğinden daha fazla vergi mükel-
lefinin vergilerini doğru beyan edip ödediğini 
izah edemez. Bu yaklaşım gelir toplama süreci-
ne dâhil olan diğer unsurları görmemezlikten 
gelir. Oysaki, vergi mükelleflerinin hakları, 
devletin gücü, hakların ve idarenin gücünün 
pratiğe geçirilmesindeki politik, ahlaki ve sos-
yal sınırlamalar da vergi mükellefinin davranışı 
üzerinde belirleyicidir. Schmölders yaptığı 
çalışmayla ilk olarak tutum ve sosyal normları 
vergi kaçırma olgusunun merkezine almıştır 
(Bkz: Schmölders,1959). Vogel aynı yaklaşımı 
gözden geçirmiştir (Bkz: Vogel, 1974). Spicer 
ve Lundstedt, Song ve Yarbrough mükellefin 
vergi etiğinin analizini (Bkz: Spicer ve 
Lundstedt, 1976; Song ve Yarbrough,1978), 
Spicer ve Becker eşitsizlik algısının analizini 
vergi uyumu çalışmalarının kapsamına dahil 
etmiştir (Bkz: Spicer ve Becker, 1980). 

Wärneryd ve Walerud uyumun bir belirleyicisi 
olarak bilgi sahibi olmanın önemini kapsama 
dâhil etmiştir (Bkz: Walerud, 1982). Alm, 
Sanchez, De Juan vergi uyumu için sosyal 
normların rolünün önemli bir belirleyici oldu-
ğuna dair deneysel olarak güçlü kanıtlar bul-
muştur (Alm, Sanchez, De Juan 1995:13-14).  
Mükelleflerin adalet algılarının vergi uyumu 
üzerindeki etkisi vergi literatüründe ifade edi-
lirken, vergi uyumu literatürünün büyük ço-
ğunluğu  (Bkz örneğin, Bordignon 1993, 
Andreoni, Erard ve Feinstein 1998) idarenin 
dağıtıcı adaleti* (distributive justice) üzerinde 
durmuştur. Ancak, son on yılda vergi adaletinin 
sağlanması bağlamında dikkatler usul adaleti-
ne** (procedural justice) çevrilmiştir (Bkz: 
Wenzel,  2002, Fujii, Kitamura ve Suda 2004, 
Murphy, 2005, Pearce, 2007, Kirchler, 2007 
içinde Bkz: 84-87). 

2. ALINAN KAMU HİZMETLERİNDEN MEM-
NUNİYETİN, İDARENİN PROSEDÜREL ADA-
LETİNİN VE MÜKELLEF ÇEVRESİNİN VERGİ 
UYUMUNA ETKİSİ 

Vergi uyumu konusunda yapılan çalışmaların 
karşılaştığı temel zorluk, bireysel uyumu yön-
lendiren bireysel tercihler hakkında detaylı ve 
güvenilir bilgi olmamasıdır. Çalışmamızın bu 
kısmında mükellefçe gelir idaresine karşı takı-
nılan tavırları motive eden unsurlardan üçü 
üzerinde durulmuştur. Kamu hizmetlerinin 
tedarikinde mükellefin beklentilerinin idarenin 
sunduğu kamu hizmetleri vasıtasıyla mükelle-
fin gözünde meşruiyet bulmasının önemi, mü-
kellefin idarece izlenen prosedürlerden bekle-
diği adalet ve vergi uyumunda meslektaşların 
ve arkadaşların etkisi araştırılmıştır. Bu konu-
lara ilişkin daha önce yapılan çalışmalara deği-
nildikten sonra, hipotezler ortaya konmuş ve 
alan araştırmamızın konuyla ilgili bulgularına 
yer verilmiştir. 

2.1. Toplanan Vergilerin Kamu Hizmeti 
Olarak Karşılık Bulması ve Vergi Uyumu 

Vogel, İsveç’e ve Lewis, İngiltere’ye ilişkin alan 
araştırmasına (survey) dayanan anket verileri 
ile kamuoyunun vergilendirmeye doğru, vergi 
ödemeleri ve devlet hizmetleri arasında algıla-
nan ilişki tarafından yönlendirildiğini saptadı.  

                                                           
* Dağıtıcı adalet: Yani vergi oranları, mükellefin nispi 
vergi yükü, vergi cezaları, denetim sıklığı vs. ile gelir 
grupları arasında vergi yükünün dağılımında ve 
kamu mallarından faydalanmada mükelleflere 
sağlanan adalet. 
** Usul(prosedür) adaleti: Mükelleflere karşı idarece 
izlenen prosedürlerde tarafsız, dürüst, kibar, itibar 
eden, değer veren ve saygılı davranış içerisinde 
olmak. 
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Bunlar özellikle yüksek gelirli insanların düşük 
gelirli katılımcılara kıyasla daha az kamu hiz-
meti aldıklarını algıladıkları için yüksek oranlı 
vergilere doğru daha az olumlu tutuma sahip 
olduğunu bulmuştur. (Vogel, 1974: 501,  Lewis, 
1978: 363). Başka bir anket çalışmasının neti-
cesinde, Cullis ve Lewis vergileri kamu hizmet-
lerini finanse etmek için arttırmak gerekiyorsa 
katılımcıların yüksek vergileri desteklediğini 
belirtmiştir. (Cullis ve Lewis, 1985: 316-317). 
Ancak gelir vergisi mükelleflerinden, özellikle 
ücretle çalışan insanların katkısı söz konusu 
olduğunda her zaman yaptıkları vergi ödeme-
lerine eşdeğer bir devletten bireye geri dönüş 
olarak getiri elde etmediklerini düşündükle-
rinde vergi ödemede zorlanma hissetmektedir-
ler (Kirchler, 1999: 135-136). Kamu hizmetle-
rinden tatmin vatandaşların kendiliğinden 
vergisini doğru beyan etmesini ve zamanında 
ödemesini etkileyen önemli bir kurumdur ve 
bu da ancak büyük ölçüde hükümetlerin kamu 
hizmetlerine ilişkin taahhütleri vatandaşların 
ihtiyaç ve arzuları doğrultusunda ise sağlanabi-
lir. Temel siyasal konularda kendileri için karar 
verme imkânına sahip olmak,  vatandaşları 
kamu hizmetleri konusunda daha fazla bilgi 
toplamak için teşvik eder. Bu bilgiler sadece, oy 
pusulasında 'doğru' bir karar vermek için ge-
rekli değildir aynı zamanda diğer vatandaşlarla 
diyaloga girmek içinde gereklidir. Böylece, 
siyasi konular hakkında iyi bilgi sahibi olmak 
sadece kamu malına gönüllü katkıyı arttırmaz, 
fakat aynı zamanda bu şekilde belirlenen kamu 
malı, özel bir malın da en azından bazı özellik-
lerine sahiptir. Dahası, vatandaşlar tamamen 
temsili demokrasilerde doğrudan ve daha iyi 
bilgilendirilmiş olduklarından, politikacılar 
kamuoyunun tercihleri yerine, kendi kişisel 
tercihlerini uygulamada daha az hareket alanı-
na sahiptir. Böylece, vatandaşlar içinde yaşa-
dıkları toplum için daha fazla sorumluluk his-
sederler (Feld ve Kirchgässner, 2000: 289). 
Toplanan vergilerin kamu hizmeti olarak karşı-
lık bulması mükelleflerin vergilerini ödemeleri 
konusunda motivasyonlarını arttırır. Böylece, 
aşağıdaki hipotez geliştirilebilir. 
Hipotez 1: Daha fazla sayıda vatandaşın topla-
nan vergilerin harcanacağı yerler konusunda 
beklentilerinin dikkate alınması ve kamu hiz-
metlerinden memnuniyeti vergi ödeme konu-
sundaki isteklerini arttırır. 

2.2. Prosedürel Adalet Beklentisi ve Vergi 
Uyumu 

Kişilerin ödediği vergilerin adaleti konusunda-
ki düşünceleri vergi ödeme davranışını doğru-
dan etkilemektedir. Vergi sisteminin algılanan 
eşitsizliği ve vergi kaçırma davranışı üzerine 
Spicer ve Becker tarafından Colorada üniversi-

tesinden elliyedi öğrenci ile yürütülen bir de-
ney neticesinde kişilerin kendi ödedikleri ver-
gilerin diğerlerinden nispeten daha yüksek 
miktarlarda olduğunu algıladıklarında görece 
yüksek miktarda vergi kaçırdıklarını, kişilerin 
ödedikleri vergilerin diğerlerinden daha düşük 
miktarda olduğunu algıladıklarında nispeten 
küçük miktarlarda vergi kaçırdıklarını söyle-
diklerini deneysel ortamda tespit etti (Spicer 
ve Becker 1980:173). Mükellefin kendi vergi 
yükünün adil olmadığını algılaması vergi 
uyumsuzluğu yaratan önemli bir faktördür. 
Vergi mükellefi, vergi sisteminin kendisine 
diğerlerine göre adaletsiz davrandığına veya 
vergi kanunlarının vergi kaçakçılığı vasıtasıyla 
büyük ölçüde ihlal edildiğine inanabilir böyle-
ce, dürüst ve dürüst olmayan mükellefler tara-
fından yapılan ödemeler vasıtasıyla haksız bir 
eşitsizliğin yaratıldığını düşünebilir. Psikolojik 
açıdan, adaletsiz olduğu düşünülen bir vergi 
sistemi "rasyonel (akılcı)" hilekar insanların 
ortaya çıkmasına neden olabilir (Andreoni vd., 
1998:851). Vatandaşlar kanunları prosedür 
olarak adil olduğu şeklinde algıladıkları zaman 
vergi kanunlarına uyum daha yüksektir (Feld 
ve Tyran 2002:201-202). Kamu Yönetiminde 
günümüzde vergi otoritelerinin benimsediği 
yeni tutum “hizmet sunan ve hizmet alan” yak-
laşımı olarak tarif edilebilir. Vergi otoriteleri 
şeffaf prosedürler ve vergi mükelleflerine say-
gılı ve destekleyici yaklaşımı hedefler. Böyle 
bir ortamda, sosyal mesafe  muhtemelen dü-
şüktür, gönüllü uyum muhtemelen hakimdir  
ve bireyler vergi kaçırma ihtimalini daha dü-
şük olasılıkla dikkate alır ve yükümlülük duy-
gusuyla üzerlerine düşen vergiyi ödeme olası-
lıkları daha yüksektir (Kirchler 
vd.,2008:s.211). İdare ve mükellefin karşılıklı 
etkileşimleri ortaklaşa vergi uyum düzeyini 
etkilemektedir. Alm ve Torgler daha fazla mü-
kellef dostu ve hizmet odaklı olmak isteyen bir 
vergi otoritesi için şu önerileri getirmiştir. 
Vergi mükellefinin eğitimini teşvik, vergilerin 
ödenmesi ve vergi beyannamelerinin doldu-
rulmasına yardımcı olmak, telefonla idareye 
danışma hizmetinin iyileştirilmesi, vergi idare-
si web sitesinin iyileştirilmesi, vergilerin basit-
leştirilmesi, vergi ödeme şeklinin basitleştiril-
mesi ve vergi beyanname ve formlarının basit-
leştirilmesi, vergi mükellefinin vergiler ve ver-
gi idaresiyle ilgili beceri ve bilgisinin geliştiril-
mesi (Alm ve Torgler, 2011:647). 
Bunların ışığında aşağıdaki hipotez test edildi: 
Hipotez 2: Daha fazla sayıda mükellefin yürür-
lükteki vergi kanunlarının adil olduğunu dü-
şünmesi ve vergi mevzuatının yorumlanma-
sında gelir idaresine ve onun uygulamalarına 
güvenmesi vergi uyumu konusundaki istekli-
liklerini arttırır. 
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2.3. Meslektaşların ve Arkadaşların Mükel-
leflerin Davranış Motivasyonu Üzerindeki 
Etkisi ve Vergi Uyumu 

Vergi beyannamesi doldurma yasal zorunlulu-
ğa bağlı olarak genellikle her ay, üç ayda bir  

veya her yıl tekrarlanan bir faaliyettir. Yeni bir 
beyannameyi doldururken daha önceki vergi 
beyannameleri genellikle referans alınır. Be-
yanname doldurma konusunda kişisel deneyi-
mi olmayan mükellefler, arkadaşları tarafından 
verilen bilgilere itimat edebilir. Böylece, bir 
vergi mükellefi kuralları izlemenin gerektirdiği 
dolambaçlı prosedürler yerine tecrübeli mü-
kelleflerin tecrübesinden yeri geldikçe yarar-
lanarak kendi için en iyi olacak şekilde beyan-
name doldurma işini sonuçlandırabilir. Gelir 
idaresiyle yaşadığı sorunları mükellefin her-
hangi bir arkadaşıyla veya aile ferdiyle konuş-
mak yerine böyle hassas bir konuyu bazı arka-
daşlarıyla (veya beraber çalıştığı kimselerle) 
konuşması bunu belli bir niyetle yaptığını gös-
terir. Vergiye uyumsuzluk mükelleflerin kendi 
referans gruplarında (arkadaşları, tanıdıkları, 
akrabaları ya da mensup oldukları mesleki 
grup) yaygınsa ve onaylanan bir davranışsa 
onlar da muhtemelen vergiyi doğru beyan 
etme ve ödeme konusunda uyumsuz olacak-
lardır. Vergi mükellefleri vergi kaçıran mükel-
leflerle arkadaşlık kurarlarsa büyük bir olası-
lıkla zaman içerisinde az ya da çok onlarda 
kendiliğinden vergi kaçırmaya başlayabilirler. 
Bunun tam terside geçerlidir. Colorado üniver-
sitesinde lisans öğrencileri arasından gönüllü-
lerin katılımıyla vergilerin, vergi denetiminin 
ve vergi cezalarının etkisini ölçmeye dönük 
laboratuar ortamında yapılan bir deney çalış-
masında katılımcıların kendi aralarında tar-
tışmasına izin verilmesi vergi uyumu artırırken 
kendi aralarında tartışmasına izin verilmeme-
sinin vergi uyumunu azalttığı tespit edilmiştir. 
(Alm, McClelland, ve Schulze, 1999 :161-162) 
Londra, Oslo ve Paris’ te yürütülen bir alan 
araştırmasından elde edilen 235 anket formu-
nun neticelerinden hareketle Webley, Cole, 
Eidja, kendi beyannamesi veren mükellefler, 
kendilerini vergi kaçırmak için daha fazla fırsa-
ta sahip olarak görürler, arkadaşları ve meslek-
taşları arasında vergi kaçırmanın yaygınlığı 
yüksekse, daha fazla sosyal destekleri var de-
mektir. Böylece onlar vergiye uyum konusunda 
daha egoist olacaklardır sonucuna varmıştır ( 
Webley, Cole, Eidja, 2001: 151). Ayrıca, bazı 
yazarlar (Bkz örneğin,  Taylor, 2002) kolektif 
düzeyde sosyal iletişim neticesi ortaya çıkan 
normların gönüllü vergi uyumunu arttıracağını 
ileri sürdü. Zürih Üniversitesi tarafından yöne-
tilen iki Sosyal Fona katkıda bulunan öğrenci-
lerin kararlarına ilişkin 136.000 gözlemden 

oluşan (yaklaşık 33.000 kişi) tek bir panel veri 
seti kullanılarak yapılan ampirik çalışma sonu-
cunda, kişilerin koşullu işbirliğine girdiği, diğer 
bireylerin kamu malının sağlanmasına katkı 
verdiği ölçüde onların da kamu malına daha 
fazla katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer 
öğrencilerle herhangi bir kişisel iletişimin yok-
luğunda bile öğrenciler kendilerini diğerleriyle 
karşılaştırmış diğerlerinin nasıl davrandığına 
ilişkin tahminleri doğrultusunda hareket et-
miştir (Frey ve Meier, 2004: 75–76). Wenzel, 
1161 Avustralya vatandaşı üzerine yürütülen 
bir araştırmanın neticelerine dayanarak, yal-
nızca mükellef grup ile özdeşleştiği zaman 
normların benimsendiğini ve sosyal normların 
hemfikir olunan davranışı açığa çıkardığını 
savunmuştur. Sosyal normların referans grup-
ların, örneğin, arkadaşlar, tanıdıklar, ya da 
mesleki grubun davranışı ile ilgili olduğunu, 
vergiye uyumsuzluk kendi referans grupların-
da yaygınsa ve onaylanan bir davranışsa onla-
rın da muhtemelen uyumsuz olacaklarını ifade 
etmiştir (Wenzel, 2005: 501). Bireyler kariyer 
yapmaya başladıkları zaman sadece, çalıştıkları 
sektörün mesleki kültürünün günlük norm ve 
uygulamalarının tesirinde kalmaz fakat aynı 
zamanda sektörlerindeki diğer vergi mükellef-
lerinin vergi ödeme alışkanlıklarının da tesi-
rinde kalır (Ashby ve Webley, 2008: 194). Aynı 
zamanda norm büyük ölçüde sosyal onaylama 
ya da onaylamama ile sürdürülen bir davranış 
modelini temsil eder: Daha geniş olarak, bir 
toplumsal normun, kişinin başkalarıyla sosyal 
etkileşimlerinin doğası gereği kişinin kendi 
uyum kararını etkilediği düşünülebilir (Alm 
vd.,2012:8). Böylece, üçüncü hipotezi ifade 
edebiliriz. 

Hipotez 3: Mükelleflerin arkadaş olduğu kişi-
lerin, aynı zamanda vergilerini doğru beyan 
eden ve zamanında ödeyen kişiler olması onla-
rında dürüstçe vergi sistemine katkıda bulun-
masını teşvik eder. 

3.EKONOMETRİK METODOLOJİ  
“Vergi ahlakı ile bireysel ve sosyo-ekonomik 
faktörlerin arasındaki ilişkileri, etkileşimleri 
analiz eden uygulamalı çalışmalarda 
ağırlıklandırılmış olarak sıralı probit (ordered 
probit) modeli kullanılmıştır. Sıralı probit mo-
delleri sıralama bilgisini içeren kategorik vergi 
ahlakı bağımlı değişkenini analiz etmede ol-
dukça faydalı modellerdir” (Bilgin, 2011: 171). 
Bu modelin vergi ahlakıyla ilgili kullanıldığı 
örnekler arasında (Bayraklı vd., 2004; Özdemir 
ve Ayvalı, 2007; Torgler vd., 2008; Bilgin, 
2011; Çoban ve Deyneli, 2013) gösterilebilir. 
Genel olarak, ekonometrik modeller, bağımlı 
değişkenlerin aldığı değerlere göre farklı yön-
temlerle tahmin edilir. Bağımlı değişken sürek-
li bir değişkense (çok sayıda farklı değer alma 
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potansiyeline sahipse) Sıradan En Küçük Kare-
ler tahmin yöntemi başlangıç noktası olarak 
kullanılır. Buna karşın, bağımlı değişken kesikli 
(az sayıda farklı değer alma potansiyeline sa-
hip) veya kategorik (sayısal değerlerden ziyade 
farklı gruplara üyelik temelinde şekillenen) bir 
değişkense bu tür modellerin tahmininde En 
Yüksek Olabilirlik tahmin yöntemi kullanılır. 
En yüksek olabilirlik tahmini, modeldeki hata 
teriminin normal dağılıma sahip olduğu varsa-
yımıyla bağımlı değişkenin değerlerini en yük-
sek olabilirlikle tahmin edecek şekilde katsayı-
lar tahmin etmeye dayalı bir yöntemdir. 
McKelvey ve Zavoina (1975) tarafından sosyal 
bilimlere kazandırılan sıralı probit modeli, bu 
yöntemle tahmin edilmektedir. 

Bağımlı değişken az sayıda birbirinden farklı 
değer alabiliyorsa ve bu değerler küçükten 
büyüğe (ya da iyiden kötüye) doğru sıralanabi-
liyorsa (burada detayına girmeye gerek gör-
mediğimiz bazı teknik koşulların da sağlandığı 
varsayımıyla) bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişken üzerinde etkisini görmek üzere sıralı 
probit yöntemi kullanılabilir. Bu model, özellik-
le cevapların küçükten büyüğe ya da iyiden 
kötüye doğru sıralanabildiği Likert Ölçeği te-
melinde yapılandırılmış bağımlı değişkenler 
içeren modellerde yoğun olarak kullanılmak-
tadır.  

Sıralı probit modeli kullanılarak tahmin edilen 
katsayıların değerleri, uygulanan en yüksek 
olabilirlik tahmin yönteminin olasılık tahmini 
üzerinde kurgulanması nedeniyle, sıradan en 
küçük kareler regresyonu katsayılarından daha 
farklı yorumlanmaktadır. Tahmin edilen katsa-
yıların işaretlerine bakılarak, söz konusu ba-
ğımsız değişkenin değerindeki bir artışın ba-
ğımlı değişkenin değerinin bir üst kategoriye 
geçme olasılığını artırdığı ya da azalttığı sonu-
cuna varılabilir. Tahmin edilen probit katsayı-
larının sayısal büyüklüklerinin bir önemi ve 
özel bir yorumu yoktur, sadece ilişkinin yönü-
nü ve derecesini verir.” (Kalaycı, 2011: 304) 

 ‘Bağımlı(açıklanan)değişkenin “0” ya da “1” 
olma olasılığını her bir bağımsız(açıklayan) 
değişken ne kadar etkiler?’ sorusunun cevabını 
tahmin etmek için kategorik modellere gerek-
sinim vardır. “Açıklanan değişkeni evet-hayır 
ya da var-yok yanıtlarından oluşan regresyon 
modelleri, iki uçlu ya da gölge bağımlı değiş-
kenli modeller olarak bilinir” (Gujarati, 2011: 
575). Bu makalede bağımlı değişken olarak 
aldığımız vergilerin kullanım alanlarını bilme 
ölçütü sıralanmış kategorik bir değişken oldu-
ğundan, analizde sıralı probit modelinden ya-
rarlanılmıştır.Probit tahminin özel bir hali olan 
sıralı probit tipik olarak cevapları likert ölçeği-
ne göre sıralanabilen anket sonuçlarından 

oluşan, bir değişkenin bağımlı değişken olarak 
kullanıldığı bir tahmin yöntemidir. “Probit 
katsayıları, bağımsız değişkende yapılacak bir 
birimlik (unit) farkın bağımlı değişkende kü-
mülatif normal olasılık cinsinden ne kadarlık 
fark yaratacağını ifade eder….Tahmin edilen 
probit katsayılarının sayısal büyüklüklerinin 
bir önemi ve özel bir yorumu yoktur,sadece 
ilişkinin yönünü ve derecesini verir.” (Kalaycı, 
2011: 304) 

Sıralı Probit yöntemiyle tahmin edilen katsayı-
ları pratikte yorumlaması güç olduğundan 
daha kolay anlaşılan marjinal etkileri hesaplı-
yoruz. Marjinal etkiler ortalama özelliklere 
sahip bir bireyin, bir bağımsız değişken bir 
birim arttığında bağımlı değişkenin belli bir 
değerine ulaşma olasılığındaki değişimi gös-
termektedir. Bu çalışmada kullanılan bağımlı 
değişkenler 5’li likert ölçeğine göre kurgulan-
dığı için aslında, bağımsız değişkenlerdeki 
değişimlerin bu beş değerin her birini alma 
olasılıklarını nasıl etkilediği ayrı ayrı incelene-
bilir.  Ancak biz, ortalama bir bireyin en yüksek 
değer olan 5 değerini alma olasılığındaki deği-
şime odaklanmayı tercih ediyoruz. 

Aşağıda tahmin edilen sıralı probit modeli, 
vergilerin kullanım alanlarını bilme üzerinde  
ilgili değişkenlerin (ödenen vergiler karşılığın-
da alınan kamu hizmetlerinden tatmin, vergi 
yükü adaleti, vergi mevzuatında izlenen prose-
dürlerden duyulan memnuniyet, mesleki çevre 
ve arkadaş çevresinin mükellefe etkisi) önemli 
olduğunu göstermektedir. 

4. İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
İstanbul ilinde yürütülen alan araştırması 2014 
yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmiştir. 
Anket formu araştırma çalışması kapsamında 
kendi işinde çalışan gelir vergisi mükelleflerine 
yönelik olarak düzenlenmiş olup iki ayrı soru 
grubundan(gönüllü vergi uyumunu ölçmeye 
dönük sorular ve ahlaki ve toplumsal bir sorun 
olarak vergi kaçakçılığı algısını ölçmeye dönük 
sorular) ve demografik değişkenleri ölçen so-
rulardan oluşmaktadır.  

4.1. Araştırmaya Katılanlar 

Anket çalışması; İstanbul ilinde Eminönü, Mer-
can Beyazıt, Fatih, Bayrampaşa, Avcılar, 
Esenyurt, Zeytinburnu, Üsküdar semtlerinde 
işyerleri bulunan, ticari kazancın gerçek usulde 
tespit edildiği gelir vergisi mükellefleri arasın-
dan örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 
336 mükellefe yönetilen sorularla gerçekleşti-
rilmiştir. Örnek kitlenin seçiminde rastgele 
seçim yöntemi kullanılmıştır. Ancak İstanbul 
ilinde seçilen ilçelerde ankete katılan mükellef-
lerin yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düze-
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yi, gelir düzeyi, mükellefiyet türü itibariyle 
toplumun genel profilini yansıttığı söylenebilir.  

4.2. Araştırmanın Kısıtları 
İstanbul ilinde ticari kazancın gerçek usulde 
tespit edildiği faal gelir vergisi mükellef sayısı-
nın toplam 488.814 olduğu (G.İ.B, 2015: 124) 
düşünüldüğünde örneklemin tüm İstanbul’u 
temsil etmesi için %95 güven düzeyinde ±%5 
örneklem hatasına göre örneklem hacmi 384 
olması gerekir iken (Bayram, 2012: 26) bizim 
çalışmamızda kullanılabilir olmaktan uzak 
anket formları değerlendirme dışı bırakıldığın-
da değerlendirme 336 mükellef üzerinden 
yapılmıştır. 
Özellikle Eminönü, Mercan Beyazıt, Fatih, Üs-
küdar ticaretin yüzyıllardır yürütüldüğü ve 
esnaf geleneğinin kök saldığı İstanbul’un en 
eski semtleri olması açısından ayrı bir önem 
arz etmektedir. Ankete katılanların 226’sı, 
%67.2’si bu semtlerde faaliyet gösteren mükel-
leflerden oluşmaktadır. 
Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporlarında il 
bazında mükellef sayıları verildiğinden anketin 
yürütüldüğü her bir semt için mükellefiyet 
türlerine göre mükellef sayıları kesin olarak 
tespit edilememiştir. Bu nedenle araştırma 
çalışmasına başlarken düşünülen olasılıklı 
örnekleme türlerinden tabakalı örnekleme 
yöntemi kullanılarak mükelleflerin seçilmesi 
mümkün olamamış ve örnek kitlenin seçimin-
de rastgele seçim yöntemi kullanılmıştır.  
Mükelleflerin anketleri cevaplarken dürüst 
davrandıkları kabul edilmiştir. Bu tür çalışma-
larda sosyal kabul görmek düşüncesiyle veril-
miş olabilecek cevapları tam olarak ayıklaya-
bilmek mümkün değildir. Ödediği vergilerin 
adaleti, vergi mevzuatının karmaşıklığı, mükel-
lef işlemlerinin standartlaştırılması, vergilerin 
kullanım alanlarını bilme gibi somut değişken-

ler kullanılarak doğruların daha çok yansıtıl-
ması sağlanmaya çalışılmıştır. 

4.3. Araştırmanın Anket Formu ve Analizi 
Yöntemi  
Vergi mükellefleri üzerinde uygulanan araş-
tırmada; aynı anda çok fazla değişkeni analiz 
etmeyi amaçladığımızdan, örneklemin büyük-
lüğünü göz önüne alarak ve zaman ve maddi 
kaynakları kullanımı açısından da uygun bir 
yöntem olan survey (tarama) yöntemi uygu-
lanmış, anket formunda davranışsal faktörler 
geniş bir yelpaze oluşturduğundan ağırlıklı 
olarak beşli likert ölçeği üstünden yapılandı-
rılmış cevap kalıplarına yer verilmiştir. 

Mükelleflere Gönüllü Vergi Uyumunu Ölçmeye 
Dönük Sorular başlığı altında 15 ve Ahlaki ve 
Toplumsal Bir Sorun Olarak Vergi Kaçakçılığı 
Algısını Ölçmeye Dönük Sorular başlığı altına 
10 soru yöneltilmiştir. Bu soruların tamamı 5 
noktalı likert tipi ölçekli sorudur. Geriye kalan 
6 soru ise demografik özelliklerin tespitine 
yöneliktir. 
Uygulama sırasında yüz yüze görüşmeye dayalı 
anket tekniği kullanılarak, yüksek cevaplama 
oranlarına ulaşılması hedeflenmiştir. Mükellef-
lere araştırmacı dışında özel eğitim verilmiş 
anketörlerle ulaşılarak, araştırmaya katılanlara 
çalışmanın akademik amaçla yapıldığı, anket 
formunda işaretleyecekleri şıkkın kendileri 
için en doğru şık olmasının önemli olduğu, 
sonuçların toplu olarak analiz edileceği, mükel-
lef isimlerinin gizli tutulacağı açıklamaları 
yapılmıştır.  
Elde edilen anket sonuçlarının, Excel ve Stata 
programları kullanılarak veri girişi yapılmış, 
toplanan veriler Stata 9 programından yarar-
lanarak analiz edilmiş, istatistiksel tabloları 
hazırlanmış, sonuçları yorumlanmıştır.  
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4.4 Bulgular 

4.4.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Profili 

 İstanbul ilinde araştırmaya dâhil olan mükelleflerin demografik profili aşağıda tablolaştırılmıştır. 

Tablo 1 : İstanbul İlinde Örneklemi Teşkil Eden Mükelleflerin Demografik Özellikleri 
Demografik 
Özellikler 

 Sayı(n) Geçerli % 
 

Yaş 18-30 yaş 
31-40 yaş 
41-60 yaş 
61 yaş ve yukarısı 

  88 
156 
  85 
   7 

26,19 
46,43 
25,30 
  2,08 

 Toplam 336 100,00 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

  91 
245 

 27,08 
 72,92 

 Toplam 336 100,0 

Medeni Durum Bekar  
Evli 
Diğer 

 78 
224 
 34 

23,21 
66,67 
10,12 

 Toplam 336 100,00 

Eğitim Okur yazar ama bir okul 
mezunu değil  
İlkokulve/veya ortaokul  
Lise ve dengi okul 
Üniversite ve Yüksek Okul 
Lisans üstü eğitim 

  
 2 
59 
133 
136 
6 

 
  0,60 
17,56 
39,58 
40,47 
   1,79 

 Toplam 336 100,00 

Aylık Gelir 1000-2000TL 
2001-3000TL 
3001-4000TL 
4001-5000TL 
5001TL ve üzeri 

 94 
 80 
 70 
 66 
 26 

  27,98 
  23,81 
  20,84 
  19,64 
    7,73 

 Toplam 336 100,00 
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4.4.2. Stata 9 programı kullanılarak gerçekleştirilen Sıralı Probit Analizlerini İçeren Araştırma Çalışmasının Bulguları (aşağıda yorumlanmıştır). 
Tablo 2: Sıralı Probit Model Tahmini 

 
Regresyonlar 

        Bgml Dgşkn:Ödğm vrglrn hng alnlrd klnlcğn blmk istrm.(s2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Değişkenler Coef. p-val. Coef. p-val. Coef. p-val. Coef. p-val. Coef. p-val. Coef. p-val. Coef. p-val. Coef. p-val. Coef. p-val. Coef. p-val. 

cinsiyet                                         

kadın -0,0427406 0,77 -0,0336709 0,819 -0,0042151 0,977 -0,075953 0,607 -0,0318428 0,828 -0,0454525 0,756 -0,0455325 0,755 -0,055087 0,707 -0,047486 0,745 -0,0424449 0,771 

yasnz                                         

18-30 -0,2351641 0,672 0,0053275 0,992 -0,220906 0,693 -0,2540913 0,649 -0,223555 0,688 -0,2325371 0,675 -0,3018573 0,589 -0,2667173 0,632 -0,2163857 0,696 -0,2424423 0,664 

31-40 -0,0961212 0,721 -0,0237849 0,929 -0,0988665 0,716 -0,1062672 0,695 -0,0918051 0,734 -0,0976605 0,717 -0,1253394 0,644 -0,1140584 0,673 -0,0805242 0,765 -0,0988696 0,715 

41-60 -0,0349219 0,849 0,0442402 0,808 -0,048911 0,791 -0,0372478 0,84 -0,0278375 0,88 -0,0356853 0,846 -0,0568117 0,759 -0,0531786 0,773 -0,0236172 0,897 -0,0363414 0,843 

medendrm                                         

bekar 0,7449833 0,004 0,6813065 0,009 0,666025 0,01 0,7442215 0,004 0,7669739 0,003 0,737972 0,005 0,7524218 0,004 0,737163 0,004 0,754306 0,004 0,7460488 0,004 

evli 0,3163297 0,005 0,3439366 0,002 0,2872059 0,011 0,2927847 0,01 0,3425097 0,003 0,3148603 0,005 0,3080435 0,006 0,3053547 0,007 0,309059 0,006 0,3157056 0,005 

egitimdrm                                         

İlkokul ve/veya ortaokul  0,4153376 0,13 0,5005693 0,068 0,3962271 0,153 0,3997278 0,149 0,4046585 0,142 0,4146414 0,131 0,4397959 0,11 0,3931455 0,155 0,4431072 0,105 0,4143932 0,131 

lise ve dengi okul 0,2985352 0,086 0,3652028 0,035 0,3057343 0,081 0,295316 0,092 0,2940211 0,092 0,2979052 0,087 0,3018484 0,082 0,2781172 0,113 0,3206835 0,064 0,2980073 0,086 

yüksekokul ve fakülte 0,2688678 0,041 0,3322205 0,012 0,2758949 0,038 0,2603117 0,05 0,2704422 0,041 0,2691259 0,041 0,27211 0,039 0,2600026 0,05 0,274255 0,036 0,268529 0,041 

aylkgel                                         

alt orta gelir(2001TL-3000TL) 0,0241415 0,783 0,0435897 0,621 0,0076208 0,931 0,016715 0,849 0,0281721 0,748 0,0229528 0,794 0,0280751 0,749 0,0279658 0,75 0,0158372 0,857 0,0242344 0,782 

orta gelir(3001TL-4000TL) -0,019162 0,768 -0,0138444 0,833 -0,0004955 0,994 -0,0236568 0,716 -0,0162074 0,803 -0,0196755 0,762 -0,0244171 0,707 -0,0072416 0,912 -0,014554 0,823 -0,0186553 0,774 

üst orta gelir(4001TL-5000TL) -0,0243089 0,636 -0,0485852 0,353 -0,0375508 0,468 -0,0225566 0,662 -0,0266172 0,605 -0,023972 0,641 -0,0276508 0,591 -0,0352532 0,496 -0,0166756 0,747 -0,024816 0,63 

üstgelir(5001 TL+) 0,0179459 0,755 0,0436076 0,459 0,0180196 0,756 0,0101803 0,86 0,0154084 0,789 0,0199787 0,732 0,0170236 0,767 0,0215102 0,709 0,0177797 0,757 0,0164473 0,78 

semt                                         

Eminönü  0,1695956 0,596 0,0985723 0,759 0,0414878 0,898 0,1066704 0,741 0,1710362 0,593 0,1731479 0,589 0,1556272 0,627 0,0397668 0,904 0,1977513 0,538 0,1653023 0,608 

Mercan -0,1901896 0,324 -0,145024 0,453 -0,1206112 0,535 -0,2426297 0,214 -0,1921422 0,319 -0,1858255 0,337 -0,1672112 0,389 -0,1987968 0,302 -0,1810649 0,348 -0,1947188 0,321 

Fatih 0,0909723 0,455 0,1372976 0,264 0,0939104 0,442 0,1248088 0,312 0,0713784 0,562 0,0926531 0,448 0,0805389 0,51 0,0999226 0,413 0,092457 0,448 0,0907258 0,456 

Bayrampaşa 0,2292018 0,023 0,2562809 0,012 0,2177391 0,032 0,2273439 0,023 0,2375703 0,019 0,2324666 0,023 0,2287455 0,023 0,2416327 0,018 0,2125728 0,036 0,2289137 0,023 

Avcılar 0,1978853 0 0,2089231 0 0,1720502 0 0,1790102 0 0,2038685 0 0,1993952 0 0,1875218 0 0,1846977 0 0,1948013 0 0,1974316 0 

Esenyurt 0,2661949 0 0,2945087 0 0,2423561 0 0,2467156 0 0,272993 0 0,2684286 0 0,2557978 0 0,2511237 0 0,2654749 0 0,2658954 0 

Zeytinburnu 0,0780869 0,003 0,0743471 0,005 0,0765551 0,003 0,0774749 0,003 0,0794398 0,002 0,0787282 0,003 0,0698877 0,01 0,0715179 0,006 0,0815226 0,002 0,0782391 0,003 

Üsküdar 0,2033308 0 0,1998468 0 0,1965191 0 0,1978244 0 0,2060244 0 0,2045363 0 0,1974964 0 0,1931301 0 0,2020532 0 0,203066 0 

Ödn vrglr tplmn glşmsne ktk sğlr.(soru1)     -0,3603047 0 
 

                              

Dvlt ödğm vrg krşlğ aldğm km hzmtlr ytrldr.(soru3)         -0,1602788 0,002                             

Ödğm vrglrn adl oldğn dşnyrm.(s.9)             -0,0878752 0,089                         

Vrg mvztn krmşk oldğn dşnyrm. (s.10)                 -0,0559338 0,253                     

Yn vrg knldn grş alms ödm knsd mklf istk olms sğlr.(s.11).                   
 

-0,0114629 0,827                 

Mkf vrg klnm alnlr mn olms ödm dvrnş olml etklr.(s.12).                         0,0552278 0,325             

Mkf işlmlr bstlştrmk ve stndrtrmk grktğ inyrm (s.13).                             0,1097936 0,086         

Vrg idrsn flyt, uyglm çlştğm kmslr, arkşlrml knşrm.(s.14).                                 0,0705417 0,146     

Vrg idrsn flyt, uyglm ailml knşrm.(s.15).                                     0,0061952 0,905 
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  Regresyonlar 

Bgml Dgşkn:Ödğm vrglrn hng alnlrd klnlcğn blmk istrm.(s2) Marjinal Etkiler 

Marginal Etkiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Değişkenler Marg. p-val. Marg. p-val. Marg. p-val. Marg. p-val. Marg. p-val. Marg. p-val. Marg. p-val. Marg. p-val. Marg. p-val. Marg. p-val. 

cinsiyet                                         

kadın -0,0151419 0,771 -0,0117384 0,82  -0.0014794 0,977 -0,0269919 0,61   -0.0112579 0,829 -0,0161063 0,758 -0,0161315 0,756 -0,01950 0,708 
-
0,0168162 0,747 -0,0150358 0,772 

yasnz                                         

18-30 -0,0803862 0,661 0,0018511 0,992 -0,0752481 0,683 -0,0865725 0,636 -0,0764721 0,678 -0,0795125 0,665 -0,1021379 0,572 -0,0906971 0,618 
-
0,0740901 0,687 -0,0827814 0,652 

31-40 -0,0338915 0,721 -0,0082588 0,929 -0,0346838 0,715 -0,0374516 0,695 -0,0323414 0,734 -0,0344319 0,717 -0,0441813 0,644 -0,0401942 0,673 
-
0,0283653 0,765 -0,0348585 0,715 

41-60 -0,0123132 0,849 0,0153615 0,808 -0,0171587 0,791 -0,0131272 0,84 -0,0098067 0,880 -0,0125815 0,846 -0,0200257 0,759 -0,0187401 0,773 
-
0,0083193 0,897 -0,0128129 0,843 

medendrm                                         

bekar 0,2784612 0,004 0,251846 0,011 0,2476451 0,012 0,2780986 0,004 0,2866584 0,003 0,2757891 0,005 0,2812387 0,004 0,2754066 0,005 0,2818466 0,004 0,2788562 0,004 

evli 0,1115351 0,005 0,119424 0,003 0,100756 0,011 0,1031857 0,01 0,1206605 0,003 0,1110094 0,005 0,1085833 0,006 0,107607 0,007 0,1088686 0,006 0,1113086 0,005 

egitimdrm                                         

İlkokul ve/veya ortaokul  0,1464443 0,13 0,1738119 0,068 0,1390023 0,153 0,1408754 0,149 0,1425544 0,142 0,146189 0,131 0,1550251 0,11 0,1385444 0,155 0,1560882 0,106 0,1461029 0,131 

lise ve dengi okul 0,1052609 0,086 0,1268088 0,035 0,107256 0,081 0,1040778 0,092 0,1035787 0,092 0,1050316 0,087 0,1063996 0,082 0,0980085 0,113 0,1129634 0,065 0,1050687 0,086 

yüksekokul ve fakülte 0,0948004 0,041 0,1153564 0,012 0 0,038 0,0917413 0,05 0,0952723 0,041 0,094885 0,041 0,095917 0,039 0,0916249 0,05 0,0966086 0,037 0,0946755 0,042 

aylkgel                                         

alt orta gelir(2001TL-3000TL) 0,0085121 0,783 0,0151356 0,622 0,0026735 0,931 0,0058908 0,849 0,0099245 0,748 0,0080924 0,794 0,0098963 0,749 0,0098551 0,75 0,0055788 0,857 0,0085443 0,782 

orta gelir(3001TL-4000TL) -0,0067564 0,768 -0,004807 0,833 0 0,994 -0,0083373 0,716 -0,0057096 0,803 -0,0069369 0,762 -0,0086069 0,707 -0,0025519 0,912 
-
0,0051268 0,823 -0,0065773 0,774 

üst orta gelir(4001TL-5000TL) -0,0085711 0,636 -0,01687 0,353 0 0,468 -0,0079496 0,662 -0,0093768 0,604 -0,0084517 0,641 -0,0097467 0,591 -0,0124232 0,496 
-
0,0058741 0,747 -0,0087494 0,63 

üstgelir(5001 TL+) 0,0063276 0,755 0,015141 0,46 0,0063215 0,756 0,0035878 0,86 0,0054281 0,789 0,0070438 0,732 0,0060007 0,767 0,0075802 0,71 0,006263 0,757 0,0057988 0,78 

semt                                         

Eminönü  0,0619046 0,607 0,0350051 0,764 0,0146921 0,899 0,0384596 0,746 0,0624008 0,604 0,063238 0,600 0,0566483 0,636 0,0141386 0,905 0,0724846 0,551 0,0602878 0,618 

Mercan -0,0670592 0,323 -0,050356 0,453 -0,0423122 0,534 -0,0855096 0,214 -0,0676885 0,318 -0,065516 0,337 -0,0589408 0,389 -0,070056 0,302 
-
0,0637816 0,347 -0,0686521 0,321 

Fatih 0,032076 0,455 0,0476737 0,264 0,0329451 0,441 0,0439862 0,312 0,0251454 0,562 0,0326665 0,448 0,0283894 0,51 0,0352127 0,412 0,0325688 0,448 0,0319872 0,456 

Bayrampaşa 0,0808145 0,023 0,088988 0,013 0,076386 0,032 0,0801225 0,023 0,083692 0,019 0,0819601 0,023 0,0806313 0,024 0,851513 0,019 0,0748805 0,036 0,0807083 0,024 

Avcılar 0,0697726 0 0,0725441 0 0,0603577 0 0,0630883 0 0,0718195 0,000 0,0703002 0 0,0661002 0 0,0650875 0 0,0686204 0 0,0696086 0 

Esenyurt 0,093858 0 0,1022618 0 0,0850221 0 0,0869496 0 0 0,000 0,0946391 0 0,090167 0 0,088496 0 0,0935157 0 0,0937469 0 

Zeytinburnu 0,0275328 0,003 0,0258154 0,004 0,0268567 0,003 0,0273044 0,003 0,0279853 0,002 0,027757 0,003 0,024635 0,01 0,0252029 0,006 0,028717 0,002 0,0275848 0,003 

Üsküdar 0,0716926 0 0,0693925 0 0,0689418 0 0,069719 0 0 0,000 0,0721128 0 0,0696162 0 0,068059 0 0,0711749 0 0,0715951 0 

Ödn vrglr tplmn glşmsne ktk sğlr.(soru1)     -0,125108 0     
 

              
 

          

Dvlt ödğm vrg krşlğ aldğm km hzmtlr ytrldr.(soru3)         -0,0562281 0,002                             

Ödğm vrglrn adl oldğn dşnyrm.(s.9)             -0,0309697 0,09                         

Vrg mvztn krmşk oldğn dşnyrm. (s.10)                 -0,0197046 0,253                     

Yn vrg knldn grş alms ödm knsd mklf istk olms sğlr.(s.11).                     -0,0040414 0,827                 

Mkf vrg klnm alnlr mn olms ödm dvrnş olml etklr.(s.12).                         0,0194674 0,326             

Mkf işlmlr bstlştrmk ve stndrtrmk grktğ inyrm (s.13).                             0,0386913 0,087         

Vrg idrsn flyt, uyglm çlştğm kmslr, arkşlrml knşrm.(s.14).                                 0,0248489 0,147     

Vrg idrsn flyt, uyglm ailml knşrm.(s.15).                                     0,0021842 0,905 

Not: Bağımlı değişken: gönüllü vergi uyumu. 5 li Likert ölçeği kullanılmıştır. Referans grup 61 yaş ve yukarısı, erkek, dul vd. (yani eşi ölmüş,boşanmış veya birlikte yaşayanlar),okur yazar olanlar, 1001-

2000TL arası gelir elde edenler. Beyazıt’ta esnaflık yapanlar. 

 

Anlamlılık düzeyi: * 0.05 < p < 0.10, ** 0.01 < p < 0.05, *** p < 0.01. 

Marjinal etkiler=en yüksek gönüllü vergi uyumunu gösteren 5.ölçeğe göre hesaplanmıştır 
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Cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, 
aylık gelir, mükellefin işyerinin bulunduğu 
semt dışındaki değişkenler 5’li likert ölçeğine 
göre sorulan anket soruları ile oluşturulmuş-
tur. Buna göre kesinlikle katılmıyorum cevabı  
“1” değerine, katılmıyorum cevabı “2” değeri-
ne, kararsızım cevabı “3” değerine, katılıyorum 
cevabı  “4” değerine, kesinlikle katılıyorum 
cevabı  “5” değerine denk gelmektedir. 

Yapılan tahminde bağımlı değişken ödenen 
vergilerin hangi alanlarda kullanılacağını bil-
meyi istemek değişkenidir. Bu değişkenin aldı-
ğı değerlerde “1” en olumsuz seçenek, “5” en 
olumlu seçenektir.  

 Bütün değişkenleri açıklamada benzer bir 
yaklaşım vardır.  Bağımsız değişkenler ise de-
mografik faktörler, mükelleflerin test edilen 
bağımlı değişkeni etkilemesi muhtemel kabul 
edilen dokuz ana başlık altında sıralanan çeşitli 
konulardaki düşünceleri [(ödenen vergilerin 
toplumun gelişmesine katkısı (soru.1), Devlete 
ödenen vergiler karşılığında alınan kamu hiz-
metleri (soru.3), ödenen vergilerin adaleti 
(soru.9), vergi mevzuatının karmaşıklığı (so-
ru.10), yeni bir vergi konulmadan önce vergi 
mükelleflerinin görüşünün alınması (soru.11), 
toplanan vergilerin kullanım alanlarına yönelik 
izlenen politikalardan memnuniyet (soru.12), 
mükellef işlemlerini basitleştirmek ve stan-
dartlaştırmak (soru.13), vergi idaresinin uygu-
lamalarını çalıştığı kimselerle ve arkadaşlarla 
konuşmak (soru.14), vergi idaresinin uygula-
malarını aileyle konuşmak (soru.15)]olarak 
ifade edilmiştir.  
Yukarıdaki Tabloda; 
- “Ödediğim vergilerin hangi alanlarda kullanı-
lacağını bilmek isterim” ifadesine verilen ce-
vaplar itibariyle kişinin cinsiyetinin, yaşının, 
aylık gelirinin bağımlı değişken üzerinde ista-
tistiksel olarak anlamlı bir etki yapmadığını 
görüyoruz.  
- Bekarların ve evlilerin referans gruba göre 
(dul vd.) bilgi edinmeye en yüksek düzeyde 
istek gösterme olasılığına ilişkin katsayı, sıra-
sıyla %27.8 ve %11.1 marjinal etkisi ile istatis-
tiksel olarak anlamlıdır. Bekârların evlilere ve 
dullara göre göre daha istekli olduğu anlaşıl-
maktadır.  

- Ödediği vergilerin hangi alanlarda 
kullanılacağını bilme isteği duyma olasılığı %5 
anlamlılık seviyesinde, referans grubuna göre 
(eğitimsizler) yüksekokul ve fakülte 
mezunlarında %9.4, lise ve dengi okul 
mezunlarında %10 anlamlılık seviyesinde 
%10.5 artmaktadır. Burada eğitim düzeyi 
arttıkça mükelleflerin daha az meraklı 
oldukları tespit edilmiştir. Bu durumda, 

yüksekokul ve fakülte mezunlarının lise 
mezunlarına göre daha az meraklı olması 
harcama politikaları ile ilgili kararların ve 
uygulamaların daha üst eğitim seviyesindeki 
mükelleflerin tarafından daha fazla 
benimsendiğinin bir göstergesi olarak da 
değerlendirilebilir.  
- Beyazıt’ta işyeri olan referans gruba göre bilgi 
edinmeye en yüksek düzeyde istek gösterme 
olasılığına ilişkin katsayı Avcılar, Esenyurt, 
Üsküdar’da ve Zeytinburnu’nda işyeri olanlar-
da %1 anlamlılık seviyesinde sırasıyla %6.9, 
%9.3, %7.1 ve %2.7; Bayrampaşa ve işyeri 
olanlarda %5 anlamlılık seviyesinde %8 art-
maktadır. Fatihte ve Eminönü’nde işyeri olan-
larda toplanan vergilerin harcandığı alanları 
bilme değişkenine ait katsayının işareti pozitif-
tir. Ancak bu değişken istatistiksel olarak an-
lamlı değildir. 
- Ödenen vergilerin toplumun gelişmesine 
katkı sağladığı konusunda daha olumlu 
düşünen kişilerin, ödenen vergilerin hangi 
alanda kullanılacağını bilme isteği daha azdır.  
(-%12.5 marjinal etki) 
 - Devlete ödediği vergiler karşılığında aldığı 
kamu hizmetlerini daha yeterli bulan kişilerin 
vergilerin hangi alanlarda kullanılacağını 
bilmeyi isteme olasılığı, daha düşüktür 
 - Ödediği vergilerin adil olduğu konusunda 
daha olumlu düşünenlerin, vergilerin 
harcandığı yerleri bilme isteme olasılığı daha 
düşüktür. ( yaklaşık-%3 marjinal etki) 
- Vergi mevzuatının karmaşık olduğunu 
düşünenlerin, vergilerin hangi alanlarda 
kullanılacağını merak etme değişkenine ait 
katsayının işareti negatiftir. Ancak bu değişken 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
- Yeni bir vergi konulmadan önce vergi 
mükelleflerinin görüşünün alınmasına ait 
değişken ile ödenen vergilerin hangi alanlarda 
kullanılacağını bilmeyi isteme değişkeni 
arasında anlamlı bir ilişki gözlenememiştir. 
- Mükelleflerin toplanan vergilerin kullanım 
alanlarına (eğitim, sağlık, ulaştırma vb.) 
yönelik izlenen politikalardan memnun olması 
halinin vergi verme davranışını olumlu 
etkileyeceğini düşünenlerin vergilerin 
harcandığı yerleri bilme isteme değişkenine ait 
katsayının işareti pozitiftir. Ancak bu değişken 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
- Mükellef işlemlerini basitleştirmek ve 
standartlaştırmak gerektiğine inananların 
ödenen vergilerin kullanım alanlarını bilmek 
isteme olasılığı daha fazladır. (%3.8 marjinal 
etki) 
- Vergi idaresinin faaliyet ve uygulamalarını 
beraber çalıştığı kimselerle ve arkadaşlarıyla 
konuşan kişilerin vergilerin hangi alanlarda 
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kullanılacağını bilmek isteme değişkenine ait 
katsayının işareti pozitiftir. Ancak bu değişken 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
-Benzer şekilde Vergi idaresinin 
uygulamalarını aileyle konuşma değişkenine 
ait katsayı da anlamsız ama işareti pozitiftir. 
- Mükellefin vergi idaresi faaliyetlerini beraber 
çalıştığı kimselerle arkadaşlarıyla ve ailesiyle 
konuşmasının verginin kullanılacağı alanları 
bilmeyi isteme üzerinde olumlu yönde bir 
etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 

- Yaşın bağımlı değişken üzerinde anlamlı 
etkisi olmadığı gözlenmektedir. 
- İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla 
beraber, cinsiyet değişkeninde kadınlara ait 
katsayının negatif olması, kadınların erkeklere 
göre vergilerin hangi alanlarda kullanıldığını 
bilmeye daha az istekli olduğunu gösterir.  
-Toplanan vergilerin hangi alanlarda 
kullanıldığını bilmeyi isteme konusunda 
mükelleflerin gelir ve gelir farklılıkları referans 
gruba göre farklılık yaratmamıştır

.
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SONUÇ 

Vergi idaresinin vergi sistemine ilişkin şekilsel 
(usule dair, prosedürel) uygulamaları, vergi 
idaresinin yerine getirdiği işlevlerle mükellefin 
gözünde kazandığı meşruiyet, mükellefin aile 
ve arkadaş çevresi, ödediği vergilerin 
harcandığı yerleri bilmeyi isteme davranışı 
üzerinde etkilidir. Mükelleflerin vergilerin 
harcandığı yerleri bilmesi ve bundan tatmin 
olması vergi uyumunu attırır. Yaptığımız alan 
araştırmasının neticeleri bu varsayımı 
desteklemektedir. Sonuçlar gelir idaresinin 
kurumsal koşullarının vergi ödeme 
performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahip 
olduğunu göstermektedir. Örneğin 
mükelleflere vergi idaresinin adil, saygılı ve 
tarafsız yaklaşımı, yardımsever ve bilgilendirici 
tutumu vergi uyumunu arttırıcı etkiye sahiptir. 
Vergi idaresinden mükellefe doğru “hizmet 
veren taraf ve hizmet alan taraf” yaklaşımını 
güçlendirerek sürdürmek vergi uyumunu 
geliştirmek için önemli bir araç olarak kabul 
edilmelidir. Vergi otoriteleri şeffaf prosedürler 
ve vergi mükelleflerine saygılı ve destekleyici 
yaklaşımı hedeflemelidir. Mükelleflerin kendi 
vergi yüklerinin yüksek olduğunu algılaması 
vergi ödeme konusundaki istekliliği 
azaltmaktadır. Mevcut vergi mevzuatının 
mükellefler tarafından karmaşık bulunmasının 
vergi uyumu üzerinde önemli bir etkisi yoktur. 
Vatandaşlar kanunları prosedür olarak adil 
olduğu şeklinde algıladıkları zaman vergi 
kanunlarına uyum daha yüksektir. 

Bir toplumda devlete ödedikleri vergiler 
karşılığında aldıkları kamu hizmetlerini yeterli 
bulmamalarında mükelleflerin kamu 
hizmetlerine ilişkin memnuniyetsizliği en 
önemli faktördür. Ortak kamusal kaynakların 
kullanılarak vergi mükelleflerinin çoğunluğu 
tarafından makul kabul edilebilecek 
yatırımların yapılması ve vergi yükü 
dağılımında adaletin sağlanması vergi 
uyumunu arttırmak açısından önemlidir. Bu iki 
konu genellikle bir toplumsal rahatsızlığın 
kaynağını oluşturmaktadır. 

      Vergi kanunlarında bir değişikliğe 
gidilmeden önce vergi mükellefinin 
inisiyatifine başvurma söz konusu değişiklik 
yasallaştıktan sonra mükelleflerin vergilemede 
ortaya çıkan yeni duruma uyum göstermelerini 
kolaylaştırabilir. Şöyle ki, gelir idaresi 
başkanlığının sayfasında yeni bir kanun 
tasarısı veya bir kanun değişikliği ile ilgili her 
mükellefin kendisine ait internet vergi dairesi 
şifresi (kullanıcı adı, parola, şifre) ile veya 
mobil imzası ile sisteme girerek yalnızca birer 
kez oy kullanması sağlanabilir. Hatta öneri ve 
değişikliklere ilişkin görüşleri de elektronik 

ortamda alınabilir. Bu şekilde yapılacak mini 
referandumlarla siyasetçileri kontrol etmek ve 
izlemek açısından vergi mükellefleri daha iyi 
bir duruma gelebilir. Böylece inisiyatif 
kullanma vasıtasıyla mükellefler kural koyan 
pozisyonuna gelir. Mükellefler hükümetleri 
etkileyerek yeni konacak bir vergiyle ilgili bir 
kanunu veya mevcut bir kanundaki yeni bir 
düzenlemeyi yeniden müzakere edebilir. Bu 
vatandaşlık erdeminin değerini arttırır. Mini 
referandumlar yoluyla vergilerin harcama 
alanları konusunda mükelleflerin inisiyatifine 
başvurma ise mükelleflerin kendi tercihlerine 
göre toplanan vergilerin harcanmasına 
yardımcı olur. Mükelleflerin vergilerin kamu 
malı olarak topluma geri döndüğünü görmesi 
onların vergi ödeme motivasyonuna katkıda 
bulunur. Gönüllü uyum sunulan kamu mal ve 
hizmetleri vatandaşların ihtiyaç ve arzuları 
doğrultusunda ise daha kolay oluşturulabilir. 

Mükellefler vergilerin harcandığı yerleri 
beğenmiyorlarsa, karar sürecinde hiçbir 
konuda kendilerini söz sahibi hissetmiyorlarsa, 
kamu gelirlerinin harcama alanları konusunda 
kendi isteklerine tepkisiz kalındığını 
hissederlerse ya da vergi mevzuatı ve vergi 
uygulamalarında kamu otoritesi tarafından 
kendilerine haksız muamele edildiğini 
hissederlerse mükelleflerin vergilerini doğru 
beyan etme ve ödeme konusundaki 
isteklilikleri azalacaktır. Vergi uyumunun 
kollektif karar alma sürecinin doğası 
tarafından etkilenmeye müsait olduğu hatırda 
tutulmalıdır. Yapılan anketin bulgularının 
değerlendirilmesiyle varılan diğer sonuçlar 
şöyle sıralanabilir. Vatandaşların vergilere 
ilişkin politik karar alma sürecine katılımının 
azlığı her ne kadar temsili demokrasilerin bir 
sonucu olsa da, mükelleflerde toplanan 
vergilerin harcanacağı yerler konusunda 
beklentilerinin dikkate alınmadığı düşüncesini 
yaratabilmektedir.  Bu düşünce zaten fikri 
alınmadığı için bazı mükelleflerin toplanan 
vergilerin harcandığı alanlarla ilgilenmemesi 
sonucunu yaratabilmektedir. Toplanan 
vergilerin harcandığı alanları bildiği ve 
vergilerin harcama alanları kendi beklentileri 
ile örtüştüğü oranda vergi mükelleflerinin 
vergi uyumu artmaktadır. 

Kollektif düzeyde sosyal iletişimde, vergiye 
gönüllü uyumu arttırmada önemlidir. 
Mükellefler kendi sosyal grubu içinde 
kendisine yakın bulduğu veya başarısını örnek 
aldığı insanların davranışlarını taklit eder. Bir 
mükellefin kendi referans grubunda (örneğin 
aile bireyleri, arkadaşları, tanıdıkları) vergi 
uyumsuzluğu yaygınsa ve onaylanan bir 
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davranışsa o mükellefte muhtemelen vergi 
ödemede isteksiz olacaktır. Vergi uyumu 
üzerindeki etkisinden bahsedilen faktörler 
arasında vergi kaçırma davranışını destekleme 
açısından en önemlilerinden biri, mensubu 
olunan mesleğin normlarıdır. Küçük esnaf 
arasında elden alınan nakit parayla işlem 
yapmak halen yaygınlığını sürdürmektedir. Bu 
şekilde elde edilen gelir kolaylıkla beyan dışı 
bırakılabilmektedir. İkinci olarak vergi 
mevzuatının kolay anlaşılabilir veya karmaşık 
olması vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili 
konularda iletişime girme ihtiyacını arttırır. 
Mükellefin ait olduğu meslek grubunun vergi 
ödeme davranışına ilişkin geliştirmiş olduğu 
sosyal normlar mükellefleri etkiler. Bu nedenle 
mükelleflerin vergi ödemelerini sağlamada 
vergi kaçırma davranışının yanlış olduğuna 
inanmaları yeterli olmaz. Mükellefte vergi 
ödememenin yanlış bir davranış olduğu 
algısıyla bütünüyle çelişen bir davranış, 
mensup olunan belli bir meslek grubunun 
toplumsal etkileme tekniği ile ortaya çıkabilir. 
Belli bir şekilde davranmaya alıştıktan sonra 
ise bağlanmadan kaynaklanan direnç 
nedeniyle ortaya çıkan tutumu değiştirmek 
güçtür. 

Eğer bir meslek kolunda vergi kaçırma 
yaygınsa ve sosyal kabul görüyorsa o meslek 
koluna yeni katılan bir kişi vergi kaçırmanın 
yanlış olduğunu başlangıçta düşünüyor olsa 
bile bir süre sonra kendi meslek grubundaki 
meslektaşlarından ticari kar ve yatırımlarını 

genişletme vb. anlamda geride kalmamak 
(işlerinde başarılı olmak ve kabul görmek) için 
vergi gelirlerini düşük göstermeye başlayabilir. 
Vergi ödeme konusunda uyumsuz tutum iş 
yaşamı içinde meslektaşlarla sosyalleşme 
yoluyla edinilebilmektedir. 

Vergi otoritesinin izlediği prosedürlerde 
adaletinden daha az memnun olan mükellefler, 
idarenin meşruiyetini sorgulamakta ve 
otoriteye karşı direnç göstermektedir. 
Mükelleflerin aile ve arkadaş çevresi dürüstçe 
vergi sistemine katkıda bulunmasını teşvik 
konusunda sosyal etkiye sahiptir. Bu neticeler 
vergi uyumunun çok yönlü ve karmaşık 
görünümüne işaret eder. İnsan davranışının 
çeşitli yönlerinin daha çok araştırılması 
gerekmektedir. Mükelleflerin vergilerle ilgili ne 
bildiği, bu bilgilere nasıl ulaştıkları, vergiye 
ilişkin bilgileri beyinlerinde nasıl depoladıkları, 
vergiyle ilgili bilgilerini yeni durumlara nasıl 
genelledikleri hususu psikoloji disiplininden 
destek almanın önemli olduğunu 
göstermektedir. Sosyal ve duygusal öğrenme 
süreçleriyle yoğrulurken vergi ile ilgili 
tutumlarını ve değerlerini nasıl geliştirdikleri 
konusu çok yönlü olarak araştırılmalıdır. 

Özetle sürdürülebilir ve kalıcı vergiye uyum 
politikalarının geliştirilmesi çerçevesinde 
stratejiler belirlenerek gelir idaresince 
planlanmalı, vergi uyumunun gelişimine katkı 
verici nitelikteki araştırma sonuçlarına daha 
fazla itibar edilmelidir. 
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, banka çalışanlarının iş tatminleri ile örgütsel bağlılıklarının birbirleriyle olan ilişkisinin 
sorgulanması ve bu çalışanların statülerine göre iş tatminlerinin ve örgütsel bağlılıklarının farklılaşıp farklılaşma-
dığının araştırılmasıdır. Bu gaye ile gerçekleştirilen literatür araştırması sonucunda, 5’li Likert ölçeği esasına göre 
oluşturulan anketlerde yer alan iş tatmini ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve 
saptanan veriler analiz edilerek çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırma, HSBC Bank A.Ş. (The Hong 
Kong and Shanghai Banking Corporation), TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) ve Türkiye İş Bankası'ndaki 111 çalı-
şandan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen veriler ANOVA ve korelasyon ana-
lizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma neticesinde banka çalışanlarının iş tatmini ile örgütsel bağlılıkları arasında 
orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış, aynı zamanda banka çalışanlarının statülerine göre iş 
tatminleri ve örgütsel bağlılıklarının farklılaştığı görülmüştür. 
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INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN JOB SATISFACTION AND 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES IN BANKING SECTOR 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is that the relationship is inquired between job satisfaction and organizational commitment 
of bank workers. Also, it is seeked in study how bank workers’ job satisfaction and organizational commitment are 
effected by their position. . In this context; result of the literature research, job satisfaction scale and 
organizational commitment scale which are in survey forms was enforced reliability analysis. After the obtaining 
datas are analyzed, various evaluations were performed. The study is actualized with obtained datas from 111 
workers in HSBC Bank (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), TEB (Turkish Economy Bank) and 
Isbank. Datas which are obtained result of the research were subjected to ANOVA and correlation analysis. As a 
result of the research a medium, positive and significant relation was determined between job satisfaction and 
organizational commitment of bank workers. At the same time, it was seen that a difference between job 
satisfaction and organizational commitment of bank workers according to their position.      
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 GİRİŞ 
 
Değişimin engellenemez olduğu günümüzde, 
örgütlerin faaliyetleri doğrultusunda onları 
amaçlarına ulaştıracak ve sürekliliklerini sağla-
yacak en önemli kaynak insan kaynağıdır. Alına-
cak olan kararlarda tüm personelin katılımını 
sağlayan Toplam Kalite Yönetimi ve giderek 
daha stratejik bir yapıya bürünen İnsan Kaynak-
ları Yönetimi ile işletmeler elindeki en önemli 
değerin “iç müşterileri” olduğunu anlayarak 
çalışanlarına yönelmeyi zorunlu görmeye baş-
lamaktadır. Bu bağlamda işletmeler, kendi çalı-
şanlarının tatmin edilmesi ile ilgili gerekli olan 
her türlü altyapıyı inşa ederek onların iş tatmin-
lerini, işletmedeki yaratıcılığını ve vereceği ka-
rarların etkililiğini arttırmayı sağlayabilirler. 
Aynı zamanda organizasyonlarda çalışanların 
kendilerine önem verildiğinin hissettirilmesi ve 
tatmin ettirilmesi ile bulunduğu birime değer 
katabilmesi ve örgütsel bağlılıklarının arttırıl-
ması sağlanabilir. 

Bu çalışmada HSBC Bank A.Ş., Türkiye Ekonomi 
Bankası ve Türkiye İş Bankası’nda farklı statü-
lerdeki çalışan personellerin iş tatminleri ve 
örgütsel bağlılıkları arasında ilişki olup olmadığı 
ortaya çıkarılmıştır.   

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. İş Tatmini  

İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde 
edebilmesi insan kaynaklarının etkili kullanımı-
na bağlı olmaktadır. Bu bakımdan işletmeler, 
çalışanlarının her türlü gereksinimini karşılamak 
zorundadırlar. Yani işgören için; çalışma koşulla-
rı, ücret, iş güvenliği ve iş sağlığı gibi noktaların 
optimum bir şekilde sağlanması gerekmektedir. 
Böylelikle çalışanların yapmış oldukları iş ve 
çalışma koşulları ile ilgili memnuniyetleri arta-
cak, bu artış sonucunda da çalışanların işletmeye 
katmış olduğu değerde ilerleme söz konusu ola-
bilecektir.  

“İş tatmini” terimi insan kaynakları yönetiminde 
sıkça kullanılan önemli bir terimdir (GALANOU, 
GEORGAKOPOULOS ve Diğ., 2011: 488). İş tat-
mini, insanların işleri üzerindeki tutumlarının 
yansıması olarak tarif edilmiştir (PELTIER, 
SCHIBROWSKY ve Diğ., 2013:901). İş tatmini 
kavramı farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. 
Linda Evans (1997) iş tatminini kişinin iş ile ilgili 
ihtiyaçlarının karşılanması olarak algıladığı ruh 
hali, Kreis ve Brockopp (1986) iş sayesinde ben-
lik ihtiyaçlarının yerine getirilmesi, Weiss ve 
Cropanzano (1996) ise bir kişinin işi veya çalış-
ma durumu ile ilgili yapmış olduğu bir değerlen-
dirme şeklinde tanımlamaktadır (AKT. THOMS, 

DOSE ve Diğ., 2002: 309). Başka bir tanımda iş 
tatmini; bir çalışanın işine karşı genel düşüncesi 
olarak ifade edilmekte, iş çevresi ve iş arkadaşla-
rı gibi faktörlerle doğrudan ilgili olmaktadır 
(DISKIENĖ VE GOŠTAUTAS, 2010:302). 

Bu tanımlarla birlikte birçok tanımda iş tatmini, 
işgörenin işine ve iş ortamına karşı sahip olduğu 
tutum, duygu, davranış, memnuniyet, hoşlanma 
ve zevk alma gibi soyut kavramlar kullanılarak 
açıklanmaktadır. Bu durum iş tatmininin tanım-
lanmasının ve ölçülmesinin ne kadar zor oldu-
ğunu göstermektedir. Çünkü insanın iç dünya-
sındaki duygusal durumlarını belirleyen birçok 
içsel ve dışsal faktör bulunmaktadır (ÇINAR ve 
DURSUN, 2012:326). 

İş tatmini konusunda dikkat çeken bir husus ise, 
kavramın ortaya atıldığından bu yana farklı yak-
laşımlarla ele alınmasıdır. Ancak, nasıl değerlen-
dirilse değerlendirilsin, iş tatmini sonuçta insan 
deneyim ve duygularını, bu duygu ve deneyimle-
re sahip kişi ile onun işi ve iş çevresi arasındaki 
ilişkiyi göstermektedir. Başka bir deyişle, her 
çalışanın çalışma hayatının sonunda işine, işlet-
mesine ve iş çevresine ilişkin bir dizi deneyimi 
oluşur. İş tatmini bu tutumun genel yapısı olarak 
adlandırılır (KÖK, 2006:293). 

İş tatminsizliği hem çalışanlar hem de işletmeler 
açısından önemli sonuçları doğurmaktadır. İş 
tatmini yüksek olan çalışanlar, işteki pozisyonla-
rının gerektirdiği işlerin ötesinde görevlerini en 
iyi biçimde yapabilmek için çaba göstererek 
işletmeye artı bir değer katmaya çalışırlar. İş 
tatminindeki azalmalar ise kişinin hayatındaki 
olumsuz yaşam olaylarıyla, gündelik sıkıntılarla 
ve kişilik özellikleriyle de birleşince huzursuz-
luk, gerginlik, öfke, anksiyete, depresyon, yor-
gunluk gibi öznel duygulanımlarının ve birtakım 
fizyolojik sorunlarının artmasına sebebiyet ve-
rebilmektedir. Bu sorunların is yaşamına yansı-
ması da psikolojik olarak geri çekilme (iş zama-
nında çeşitli hayaller kurma vb.), fiziksel olarak 
geri çekilme (izinsiz dışarı çıkmalar, işten erken 
ayrılmalar-geç gelmeler, çok sık rapor alma vb.), 
verimde düşme, konsantrasyonda azalma, hata-
larda artış, hoşgörüde azalma, duyarsızlıklar, 
kişilerarası ilişkilerde çatışmalar hatta saldır-
ganlık gibi davranışlar şeklinde kendini göster-
mektedir (DEMİR, 2009:197). 

Yönetim ve insan kaynaklarının her seviyesinde 
iş tatmini önem arz etmektedir. Yüksek iş tatmi-
ni örgütlerin iyi yönetildiğini gösteren bir veri 
olmaktadır. Yöneticiler özellikle şu üç nedenden 
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ötürü çalışanlarının iş tatminine önem vermeli-
dirler (DEHKORDI, KAMRANI ve Diğ., 2011:811):  

-Tatmin olmayan personelin işten ayrıldığına 
dair birçok kayıt vardır. 

-Tatmin olmuş personel daha sağlıklıdır ve o 
kişilerin yaşam süresi daha uzundur. 

-İş tatmini sınırları aşan bir olgudur ve personel 
üzerindeki etkileri iş dışında da gözlenmektedir. 

1.2. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel davranış alanında en sık çalışılan konu 
olan örgütsel bağlılık, bir bireyin o örgüt ile 
oluşmuş kimliği ve katılımının ilişkili gücü ola-
rak tanımlanmaktadır (MAHANTA, 2012:45). 
Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı 
kendini adama derecesi ve hissettiği bağın gücü 
anlamına gelmektedir. Bu bağın güçlü olması en 
az üretim kadar önemli görülmektedir. Çünkü 
işgörenlerin örgütsel bağlılıklarının zayıf olma-
sıyla işe geç gelme veya gelmeme, işten ayrılma 
ve dolayısıyla işgören devir hızının yüksek olma-
sı gibi durumlar ortaya çıkmakta ve bunlar iş-
letme performansını negatif yönde etkilemekte-
dir (ÇINAR VE DURSUN, 2012:323) 

Özellikle personel devri ve iş tatmini üzerinde 
belirleyici bir role sahip olan örgütsel bağlılık, 
işgörenlerin sadece göreve bağlı olmasını değil, 
örgüte bağlı olmasını ifade etmektedir. 
İşgörenin, örgütün değer ve hedeflerini benim-
semesi, örgütün yararı için gayret göstermesi ve 
örgütsel bağlılık isteğinin temelinde, çalıştığı 
örgüte duyduğu duygusal yakınlık ve kendini 
örgütle özdeşleştirmesi yer almaktadır. Bu doğ-
rultuda, örgütle özdeşleşen bir çalışanın, örgü-
tün amaçlarını kendi amaçlarının önünde tuta-
rak, daha çok çalışması söz konusudur (EMHAN 
VE GÖK, 2011:170). 

İşletme içerisinde örgütsel bağlılık seviyesi kişi-
den kişiye değişebileceğinden dolayı birtakım 
psikolojik temellerin de bu değişimde etkisi 
olabilmektedir. Bu yüzden araştırmacılar örgüt-
sel bağlılık kavramı ile ilgili çok yönlü çalışmalar 
yapmışlardır. Bu çalışmalar neticesinde yapılan 
örgütsel bağlılık sınıflandırmaları arasında en 
yaygın olanı Allen ve Meyer (1991) in sınıflan-
dırmasıdır. Buna göre örgütsel bağlılık; çalışan-
ların örgüt ile duygusal bağ kurarak büyük bir 
özveriyle ve gönüllü olarak çalışabilmesi olan 
duygusal bağlılık, başka bir iş bulamama korku-
su ve genel olarak sosyal, psikolojik ve ekonomik 

 

 

 etmenlerden ötürü işgörenin çalışmaya devam 
etmesi ile oluşan sürekli bağlılık, çalışanın örgü-
tün kurallarına uyma zorunluluğu olan normatif 
bağlılık olarak üçe ayrılmaktadır (ÇETİN, 
2006:78). 

1.3.  İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Araştır-
ma Çerçevesi 

İş tatmini ile örgütsel bağlılık ilişkisini konu alan 
önceki araştırmalarda birbirinden farklı sonuç-
lar ortaya çıkarılmıştır. Örnek olarak Curry, 
Wakefield, Price ve Mueller (1986) iş tatmini ve 
örgütsel bağlılık arasında belirgin bir ilişki bu-
lamamışlardır. Ancak, başka araştırmacılar 
(MANNHEIM, BARUCH ve Diğ., 1997; BUSCH, 
FALLAN ve Diğ., 1998; FREUND, 2005), iş tatmi-
ninin, örgütsel bağlılığın belirgin belirleyicisi 
olduğunu bulmuşlardır. Bunun yanında bazı 
araştırmacılar, bireylerin iş tatmininin işe he-
men duygusal reaksiyon yansıttığını, ancak bire-
yin örgüte bağlılığının yavaşça oluştuğunu sa-
vunmuşlardır. Bireyin örgüte bağlılığı, örgütün 
değerlerini benimsediği, kendi beklentilerini ve 
geleceğini orada gördüğü zaman oluşur. Bu yüz-
den, iş tatmini, örgütsel bağlılığın bir belirleyicisi 
olarak görülür. Yüksek oranda tatmin olmuş 
çalışanların o örgüte daha bağlı olduğu varsayılır 
(MALIK, NAWAB ve Diğ., 2010:20).  
İş tatmini ile örgütsel bağlılık ilişkisinin anlamlı 
olduğunu ortaya çıkaran diğer araştırmacılar da 
şu çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Russ Ve Mc 
Neilly (1995), örgütsel bağlılık ile iş tatmini ara-
sındaki ilişkiyi incelerken yüksek düzeydeki 
örgütsel bağlılığın iş tatminini oluşturduğunu 
savunmuşlardır. Vandenberg ve Lance (1992), iş 
tatmini ve örgütsel bağlılığın nedensel düzenini 
incelemişler ve örgütsel bağlılığın iş tatminini 
sağladığını bulmuşlardır. Aynı şekilde yine çeşitli 
araştırmacılar da (GEORGE, 1992; JUDGE & 
LOCKE, 1993; GHAZZAWI, 2008; GHAZZAWI & 
SMITH, 2009;) örgütsel bağlılığın iş tatmini so-
nucunu verdiğini ortaya koyan çalışmalar ger-
çekleştirmişlerdir.    
Daha yüksek örgütsel bağlılığa sahip çalışanlar 
örgütler tarafından daha çok istenir. Bunun ne-
deni, örgütsel bağlılığın birçok çeşitli sonucu 
etkilemesidir. Bu sonuçlara örnek olarak; yüksek 
motivasyon, yüksek örgüt vatandaşlık davranışı 
ve örgütsel destek sayılabilir. Örgütler kendini 
örgüte bağlamış çalışanlardan istifade ederler 
çünkü bu çalışanlar bir sorun olduğu zaman 
insiyatif kullanmaktan çekinmezler. (KUMAR ve 
GIRI, 2009:30). 
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2.  METODOLOJİ VE BULGULAR 

Araştırmanın amacı HSBC Bank A.Ş., TEB ve 
Türkiye İş Bankası'nda farklı birimlerde çalışan 
personelin örgütsel bağlılıkları ile iş tatminleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Genellikle 
yabancı ve özel sermayeli bankaların karlılığı 
kamu bankalarına kıyasla daha yüksek olmasın-
dan dolayı (UÇARKAYA, 2006:80) özellikle bu üç 
banka araştırma kapsamına dahil edilmiştir. 
Çalışma kapsamında gerekli olan verilerin top-
lanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Anketler 
5'li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Anket üç 
bölümden oluşturulmuştur: Birinci bölümde 
demografik verilere, ikinci bölümde 10 sorudan 
oluşan "İş Tatmini Ölçeği" ne ve üçüncü bölümde 
de yine 10 sorudan oluşan "Örgütsel Bağlılık 
Ölçeği" ne yer verilmiştir. Araştırmada iş tatmini 
ölçeği ile ilgili veriler Smith, Kendal ve Hulin 
(1969) tarafından geliştirilen ve örgütsel araş-
tırmalarda en çok kullanılan yöntemlerden biri 
olan İş Tanımlama Endeksi ölçeğinin; örgütsel 
bağlılık ölçeği ile ilgili veriler ise Mowday, Porter 
ve Steers (1979) tarafından geliştirilen ve çalı-
şanların örgüte bağlılık düzeyini ölçmeye yöne-
lik ölçeğinin banka çalışanları üzerinde uygula-
nabilecek şekilde uyarlanmasıyla elde edilmiştir. 
Araştırmanın örneklemini; HSBC Bank A.Ş, TEB, 
Türkiye İş Bankası'nda farklı birimlerde çalışan 
kişilerden tesadüfi olarak seçilen 111 personel 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında elde 
edilen veriler SPSS 19.0 paket programı kullanı-
larak analiz edilmiştir. Öncelikle, iş tatmini ve 
örgütsel bağlılık ölçeğine verilen cevaplara göre 
iş tatmini ve örgütsel bağlılık puanları elde edil-
miştir. Analizlere geçmeden önce her iki puanın 
normal dağılıma uygunluğunu test etmek ama-
cıyla tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi 
(K-S) kullanılmıştır. K-S testi sonucunda; iş tat-
mini puanı için 0.480 (p>0.05), örgütsel bağlılık 
puanı için 0.521 (p>0.05) değeri bulunmuştur. 
Bulunan bu değerler, ölçeklerin normal dağıldı-
ğını ve parametrik testlerin kullanılabileceğini 
göstermiştir. Örgütsel bağlılık ve iş tatmini öl-
çeklerine ilişkin verilerin iç tutarlılığını ölçmek 
amacıyla ayrı ayrı güvenilirlik analizleri yapılmış 
ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin analiz 
edilmesinde korelasyon ve anova testlerinden 
yararlanılmıştır. 

 

2.1. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H1: Banka çalışanlarının statüleri ile iş tatminleri 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Banka çalışanlarının statüleri ile örgütsel 
bağlılıkları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Banka çalışanlarının iş tatmini ile örgütsel 
bağlılıkları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki vardır. 
2.2. Demografik Bulgular  

Bu bölümde anketi cevaplayan örneklemin cin-
siyet, medeni durum, yaş, eğitim seviyesi, ku-
rumdaki hizmet süresi ve statüsü ile ilgili du-
rumların analizi yapılacaktır.  

Araştırmanın yürütüldüğü gruba ait betimsel 
istatistikler Tablo 1'de görüldüğü gibidir. Bu 
tabloda görüldüğü gibi araştırmaya 111 kişi 
katılmış olup kadınların oranı %49,5, erkeklerin 
oranı ise %50,5'dir. Medeni durum bakımından 
incelendiğinde; araştırmanın yürütüldüğü gru-
bun %44,1’ini evli, %55,9’unu ise bekarlar oluş-
turmaktadır. Yaş açısından değerlendirildiğinde 
araştırma grubunun %29,7’sini 15-25 yaş aralı-
ğında, %55,0’ini 26-35 yaş aralığında, %13,5’ini 
36-45 yaş aralığında, %1,8’ini 46-55 yaş aralı-
ğındaki çalışanlar oluşturmaktadır. Eğitim sevi-
yesi açısından ise %73,0 gibi bir oranla üniversi-
te mezunları araştırma grubunun büyük bir 
bölümünü oluşturmakla birlikte;  lise mezunları 
grubun %8,1’ini, yüksek lisans mezunu çalışan-
lar ise grubun %18,9’unu oluşturmaktadır. Hiz-
met süresi değerlendirildiğinde en büyük oran,  
toplamda %64,9'luk pay ile bulundukları kurum-
larda 0-5 yıl arasında çalışmış 72 kişiye ait olup, 
6-10 yıl arasında olan 27 (%24,3), 11-15 yıl 
arasında olan 4 (%3,6),16 yıl ve yukarısı arasın-
da olan 8 (%7,2) çalışan vardır. Kurumdaki statü 
bakımından incelendiğinde araştırmaya katılan 
çalışanların %13,5’ini gişe yetkilisi, %8,1’ini 
operasyon yetkilisi, %16,2’sini bireysel bankacı-
lık müşteri temsilcisi, %2,7’sini premier müşteri 
temsilcisi, %9,0’ını uzman müşteri temsilcisi, 
%27,0’ını ticari bankacılık müşteri temsilcisi, 
%9,9’unu yönetici adayları, %3,6’sını müfettiş 
yardımcısı, %4,5’ini müfettiş, %3,6’sını şube 
müdürü ve %1,8’ini güvenlik görevlisi oluştur-
maktadır.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet 
Fre-
kans  Yüzde Hizmet Süresi Frekans  Yüzde 

Kadın 56 50.5 0-5 yıl 72 64.9 

Erkek  55 49.5 6-10 yıl 27 24.3 

Toplam 111 100.0 11-15 yıl 4 3.6 
Medeni 
Durum 

  
16 ve üzeri 8 7.2 

Evli 49 44.1 Toplam 111 100.0 

Bekar 62 55.9 Kurumdaki Statü 
  

Toplam 111 100.0 Gişe yetkilisi  15 13.5 

Yaş 
  

Operasyon yetkili-
si  9 8.1 

15-25 33 29.7 

Bireysel bankacı-
lık müşteri temsil-
cisi  18 16.2 

26-35 61 55.0 
Premier müşteri 
temsilcisi  3 2.7 

36-45 15 13.5 
Uzman müşteri 
temsilcisi  10 9.0 

46-55 2 1.8 
Ticari bankacılık 
müşteri temsilcisi  30 27.0 

56 ve 
üzeri 0 0 Yönetici adayları 11 9.9 

Toplam 111 100.0 
Müfettiş yardım-
cısı  4 3.6 

Eğitim 
Seviyesi 

  
Müfettiş 5 4.5 

İlkokul 0 0 Şube müdürü  4 3.6 

Ortaokul  0 0 Güvenlik görevlisi 2 1.8 

Lise 9 8.1 Toplam 111 100.0 

Lisans 81 73.0 
   Yüksek 

Lisans 21 18.9 
   

Doktora 0 0 
   Toplam 111 100.0 
   

2.3. Güvenilirlik Analizi Bulguları 

İş tatmini ve örgütsel bağlılık ölçeklerine ilişkin 
veriler güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 
Yapılan analizin sonucu Tablo 2'de görüldüğü 
gibidir.  

Tablo 2. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Ölçeklerine 
İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Ölçek 
Soru 

Sayısı  
Cronbach Alfa Değe-

ri  

İş Tatmini Ölçeği 10 0,79 
Örgütsel Bağlılık 

Ölçeği 10 0,84 

İş tatmini ölçeğinin bütününe ilişkin Cronbach 
Alfa katsayısı 0.79, örgütsel bağlılık ölçeğinin 
bütününe ilişkin Cronbach Alfa katsayısı ise; 
0.84 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, 
ölçeklerin genel olarak yeterli derecede güveni-
lirliğe sahip olduğunu göstermektedir.  

 

 

2.4. Hipotezlere İlişkin Bulgular 

H1 ve H2 hipotezine ilişkin yapılan One-Way 
Anova analizi neticesinde her iki hipotez de %95 
güven aralığında desteklenmiştir.  

H1 hipotezine ilişkin gerçekleştirilen One-Way 
Anova testi sonuçları Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 
5'te gösterilmektedir. 

Tablo 3. Banka Çalışanlarının İş Tatmini Puanlarının 
Statülerine Göre Aritmetik Ortalamaları 

Statü  N Ortalama 

Gişe yetkilisi 15 3,4333 

Operasyon yetkilisi 9 3,3222 

Bireysel bankacılık müşteri temsilcisi 18 3,5778 

Premier müşteri temsilcisi 3 4,0667 
Uzman müşteri temsilcisi 10 3,8100 
Ticari bankacılık müşteri temsilcisi 30 3,9600 

Yönetici adayları 11 3,5273 
Müfettiş yardımcısı 4 3,7250 

Müfettiş 5 4,0600 
Şube müdürü 4 3,4750 

Güvenlik görevlisi 2 2,7000 
Toplam 111 3,6775 

Aritmetik ortalamaları arasındaki farklılığın 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına dair 
yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 5’te ve-
rilmiştir. 

Tablo 4. Banka Çalışanlarının Statüleri ile İş Tatmin-
leri Arasındaki Farklılığın Analizi     (ANOVA Testi) 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

8,297 10 ,830 2,516 ,010 

Within 
Groups 

32,976 100 ,330 
    

Total 41,274 110       

Tablo 3'te banka çalışanlarının sahip oldukları 
statüler ile iş tatminleri arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığına yönelik Anova testi 
görülmektedir. Analize göre, banka çalışanları-
nın statüleri ile iş tatminleri arasında istatistik-
sel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir 
[F(2,501)=2,516; p<0,05]. Bu sonuca göre banka 
çalışanlarının iş tatmin düzeylerinin, sahip ol-
dukları statülere göre farklılık gösterdiği söyle-
nebilir. Sonuç olarak H1 hipotezi kabul edilmiştir.   

Statüler arası varyansların homojen olup olma-
dığını analiz edebilmek için Levene Testi yapıl-
mıştır (Bkz. Tablo 5). 
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Tablo 5. Statüler Arası Varyansların Homojenliği 
Testi (H1) 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,086 10 100 ,032 

Levene testi sonucuna göre statüler arası 
varyansların homojen olmadığı (p<0,05) belir-
lenmiştir. Daha sonra statüler arası farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını bulmak amacıy-
la yapılan Tamhane testi ( varyansların homo-
jen olmamasından dolayı) sonucuna göre 
premier müşteri temsilcilerinin diğer birimler-
den (statülerden) farklı olduğu tespit edilmiş-
tir. Yani premier müşteri temsilcilerinin diğer 
statülere sahip kişilerden daha fazla iş tatmini-
ne sahip olduğu söylenebilir. Bu durumun se-
bebi olarak da, premier müşteri temsilcilerinin 
diğer statülü bireylere göre bankanın en seçkin 
müşterileriyle iletişimde bulunmaları dolayı-
sıyla kendilerini değerli hissetmeleri ve takım 
liderliğini gerçekleştirmelerinden dolayı da 
işlerini daha çok benimsemeleri düşünülebilir. 
Ayrıca yapılan Tamhane testinden güvenlik 
görevlisi ile bireysel bankacılık müşteri temsil-
cisi, uzman müşteri temsilcisi, ticari bankacılık 
müşteri temsilcisi ve yönetici adayları arasında 
iş tatmin düzeyleri açısından anlamlı farklılık-
lar bulunmuştur.    

H2 hipotezine ilişkin gerçekleştirilen One-Way 
Anova testi sonuçları Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 
8'de gösterilmektedir. 

Aritmetik ortalamaları arasındaki farklılığın 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına 
dair yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 
6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Banka Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık 
Puanlarının Statülerine Göre Aritmetik Ortalamaları 

Statü N Ortalama 

Gişe yetkilisi 15 3,4733 

Operasyon yetkilisi 9 3,5000 

Bireysel bankacılık müşteri temsil-
cisi 

18 3,5167 

Premier müşteri temsilcisi 3 3,8000 

Uzman müşteri temsilcisi 10 3,8200 

Ticari bankacılık müşteri temsilcisi 30 3,7867 

Yönetici adayları 11 3,3636 

Müfettiş yardımcısı 4 4,0500 

Müfettiş 5 3,7600 

Şube müdürü 4 3,6500 

Güvenlik görevlisi 2 1,9000 

Toplam 111 3,6081 

Aritmetik ortalamaları arasındaki farklılığın 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına 
dair yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 
7’de verilmiştir.  

Tablo 7. Banka Çalışanlarının Statüleri ile Örgütsel 
Bağlılıkları Arasındaki Farklılığın Analizi (ANOVA 
Testi) 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

9,440 10 ,944 2,546 ,009 

Within 
Groups 

37,082 100 ,371 
    

Total 46,523 110       

Tablo 3'te banka çalışanlarının sahip oldukları 
statüler ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı 
bir farklılık olup olmadığına yönelik Anova 
testi görülmektedir. Analize göre, banka çalı-
şanlarının statüleri ile örgütsel bağlılıkları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklı-
lık tespit edilmiştir [F(2,501)=2,546; p<0,05]. Bu 
sonuca göre banka çalışanlarının örgütsel bağ-
lılık düzeylerinin, sahip oldukları statülere 
göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Sonuç 
olarak H2 hipotezi kabul edilmiştir.     

Statüler arası varyansların homojen olup ol-
madığını analiz edebilmek için Levene Testi 
yapılmıştır (Bkz. Tablo 8). 

Tablo 8. Statüler Arası Varyansların Homojenliği 
Testi (H2) 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,868 10 100 ,059 

Levene testi sonucuna göre statüler arası 
varyansların homojen olduğu (p>0,05) belir-
lenmiştir. Daha sonra statüler arası farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını bulmak amacıy-
la yapılan Tukey HSD testi (varyansların homo-
jenliğinden dolayı) sonucuna göre müfettiş 
yardımcılarının diğer birimlerden (statüler-
den) farklı olduğu tespit edilmiştir. Yani müfet-
tiş yardımcılarının diğer statülere sahip kişi-
lerden daha fazla örgütsel bağlılığa sahip oldu-
ğu söylenebilir. Bu durumun sebebi olarak da 
müfettiş yardımcılarının terfi aşamasında 
amirlerine kendilerini ispatlayarak bulunduk-
ları kuruma daha fazla değer katma ve kuruma 
kendini adama çabaları düşünülebilir. Ayrıca 
yapılan Tukey HSD testinden güvenlik görevlisi 
ile yönetici adayları dışındaki araştırma kap-
samında bulunan diğer statülere sahip kişiler 
arasında örgütsel bağlılık düzeyleri açısından 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  
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H3 hipotezine ilişkin yapılan korelasyon analizi 
neticesinde hipoteze dair ilişkinin α = 0.01 
seviyesinde bile anlamlı olduğu görülmektedir. 

H3 hipotezine ilişkin gerçekleştirilen Pearson 
korelasyon testi sonuçları Tablo 9'da gösteril-
mektedir. 

Tablo 9. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi 

(Pearson Correlation) 

 
İş Tatmini 

Örgütsel 
Bağlılık 

İş Tatmini Pearson 
Correlation 

1 ,674 (**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 111 111 
Örgütsel 
Bağlılık 

Pearson 
Correlation 

,674 (**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 111 111 

           ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablo 9 incelendiğinde banka çalışanlarının iş 
tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri 

arasında yükseğe yakın, pozitif ve anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir (r= 0,674; p< 0,01). 
Bu sonuca göre banka çalışanlarının iş tatmin 
düzeyleri yükseldikçe kurumlarına olan bağlı-
lıklarının artacağı yorumu yapılabilmektedir. 
Sonuç olarak H3 hipotezi kabul edilmiştir.     

İş tatmini ve örgütsel bağlılık konusunda ban-
ka çalışanları üzerine yaptıkları çalışmalarda 
benzer sonuçlara ulaşan Turunç ve Erkuş 
(2010), Emhan ve Gök (2011)  bu çalışmanın 
bulgularını desteklemektedir. Turunç ve Erkuş 
(2010) tarafından özel bir bankanın belirli 
şubelerinde çalışanları üzerine yapılan çalış-
mada iş tatmininin örgütsel bağlılığı etkilediği 
görülmüştür. Emhan ve Gök (2011) tarafından 
kamu ve özel sektördeki çeşitli banka çalışan-
ları üzerine yapılan çalışmada ise, iş tatmini ile, 
örgütsel bağlılık boyutlarından özellikle duy-
gusal ve normatif bağlılık arasında anlamlı ve 
pozitif bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkarılmış-
tır.
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SONUÇ  

Çevresel koşulların takip edilemez bir hızla 
değiştiği günümüzde, işletmelerin rekabet 
avantajı elde etmeleri ve bu avantajı devam 
ettirmelerinde odaklanmaları gereken en 
önemli unsur insan kaynağıdır. Çünkü işletme-
yi ayakta tutacak, dış çevrede gerçekleşebile-
cek değişimlere karşı önlemlerin alınmasını ve 
işletmenin verimli çalışmasını sağlayacak un-
sur insandır. Dolayısıyla işletmeler; çalışanla-
rın örgüte daha sıkı bağlanabilmeleri adına 
onlar için her türlü imkanı (çalışma koşulları, 
terfi olanakları, ücret düzeyleri gibi) sağlamak 
zorundadırlar. 

Araştırmadan elde edilen öncelikli bulgu, ban-
ka çalışanlarının iş tatmini ile örgütsel bağlılık-
ları arasında yükseğe yakın, pozitif yönlü ilişki-
lerin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 
banka çalışanları için gerekli imkanların oluş-
turulup yapacakları işlerde tatmin olmalarını 
sağlamak onların kuruma olan bağlılıklarını 
arttırdığı görülmektedir. Turunç ve Erkuş 
(2010), Emhan ve Gök (2011) tarafından ban-
ka çalışanları üzerine yapılan çalışmalar ve 
diğer iş tatmini ve örgütsel bağlılık ilişkisinin 
araştırıldığı çalışmaların büyük bir kısmının 
araştırmamızın sonuçlarıyla uyumlu olduğu 
görülmüştür. 

Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise 
banka çalışanlarının statüleri ile iş tatminleri 
arasında anlamlı bir fark gözlenmiş olma du-
rumudur. Buna göre yapılan testler neticesinde 

premier müşteri temsilcilerinin diğer statülü 
çalışanlardan farklılaştığı ve yine diğerlerine 
göre daha fazla iş tatminine sahip olduğu gö-
rülmüştür. Bunun nedeni olarak premier müş-
teri temsilcilerinin bankanın özel müşterileriy-
le ilgilenmeleri ve takım liderliğini gerçekleş-
tirmelerinden ötürü kendini değerli görmeleri 
düşünülebilir. Burada maddi olarak daha fazla 
tatmine uğrayan şube müdürü ve müfettişlerin 
iş tatminlerinin premier müşteri temsilcileri-
nin gerisinde kalması araştırmamız açısından 
dikkat çeken bir sonuçtur.  

Araştırmamızla ilgili kayda değer diğer bir 
sonuç ise banka çalışanlarının statüleri ile ör-
gütsel bağlılıkları arasında yine anlamlı bir 
farklılaşmanın gözlenmesidir. Araştırma sonu-
cunda, müfettiş yardımcılarının diğer statülü 
çalışanlardan farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonucun sebebi olarak müfettiş yardımcılarının 
üstlerine karşı kendilerini ispatlama çabası, 
girecekleri yeterlilik sınavlarında başarılı olma 
istekleri sayılabilir. 

Bu çalışma, araştırma kapsamındaki HSBC 
Bank A.Ş., Türkiye Ekonomi Bankası ve Türkiye 
İş Bankası çalışanlarından alınan verilerle sı-
nırlıdır. Benzer çalışmaların daha farklı banka-
lardan alınan veriler dikkate alınarak iş tatmini 
ve örgütsel bağlılık ilişkisinin incelenmesi araş-
tırmacılara önerilebilir.  
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