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INTRODUCTION 

 

Değerli ICBM’19 Katılımcıları!  

Уважаемые участники ICBM’19!  

Dear participants of ICBM’19,  

 

I would like to welcome the keynote speakers, presenters and attendees of the 2nd International 

Congress on Business and Marketing 2019 (ICBM’19).  

 

Maltepe University was founded in 1997 and today it is an internationally recognized 

University with 9 faculties, 3 graduate schools, 2 schools and a vocational school. Our motto is 

“Free in thought, modern in education, universal in science.” We all share the same idea at the 

Faculty of Business and Management Sciences. This is also the second International Congress 

executed by Maltepe University, Faculty of Business and Management Sciences.  

 

The idea of this Congress was developed in August 2018 after visiting Simon Kuznets Kharkiv 

National University of Economics in Ukraine. This year Karazin University has also become a 

partner. We, academics of Maltepe University, understand great importance of cooperation 

between universities. Because of this, we decided to implement collaboration between several 

universities internationally.  

 

Information age accelerated the changes in technology and business. Nowadays this means that 

we are facing many fast and interesting developments occurring in a very short time span. 

Digitalization, innovation and transformation are this year’s main themes. So, we need to re-

examine ourselves as academicians, our scientific work, and collaborate more in the global 

arena.  

 

The purpose of ICBM’19 is to give vision and impulse to this issue and to help in defining 

directions and options which should be proposed for the discussion at the highest academic 

level. Perhaps, the most important aspect of the Congresses is that it is the place where 

individuals, communities and countries can share with each other new business and marketing 

approaches and knowledge. This means understanding each other better.  
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I would like to thank the Rector of Maltepe University, Prof. Şahin Karasar for giving the 
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Volodymyr Ponomarenko and Prof. Oleksandr Dorokov for cooperation, Vice Rector of 

Karazin Kharkiv National University Prof. Dr. Zarif Nazarov, This year our keynote speaker is 

from Japan Prof. Yacob Khojasteh from University of Sophia Tokyo. I would also like to 

express my special thanks to my team for their excellent efforts and to you, my colleagues for 

the contribution you have made to make ICBM’19 possible. 

 

I appreciate to my assistants for their help for organizing the Congress, and I have special 

thanks to Erdem Orhan for his efforts to get ICBM’19 Proceedings published. 

 

I can assure you that this is the 2nd in the series of Congresses, and we look forward to 

meeting you and new colleagues during our upcoming events. You can rely on our full 

commitment and be sure to find interesting, challenging and supportive environment for your 

area of research on business and marketing. 

 

Prof. Dr. Gonca Telli, 

ICBM’19 Chair, 

Istanbul, 2019 
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THE IMPACT OF INTERNATIONAL CARBON TRADE ON CARBON 

EMISSION REDUCTION 
 

Hüseyin Çakmak 
 

Maltepe Üniversity 

Turkey 

cakmak454@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

 

Climate change is a global problem whose  global economic, environmental 

and social consequences. One of the most important factors causing climate 

change is the corbon emission. A global solution to reducing carbon 

emissions has to obligate. Countries should act jointly to solve this problem 

and develop common solutions. The solutions to be found economically 

should be within the free market system and the realization of the economic 

welfare without reducing the number of countries that want to participate in 

the solution. Countries should establish the legal infrastructure of 

international carbon emission trade baht at national and international level. 

Climate change has a negative impact on economic growth both nationally 

and internationally. In order to minimize this negative impact, it may be easier 

for countries to cooperate in determining the economic instruments that can 

be used. 
 

Key Words :  Climate change, International Carbon Trade, Export, Import 

 

 

ULUSLARARASI KARBON EMİSYON TİCARETİNİN KARBON 

EMİSYONU AZALTIMI ÜZERİNE ETKİSİ 
 

ÖZET 
 

İklim değişikliği bütün dünyada eonomik, çevresel ve sosyal sonuçları olan global bir 

problemdir. İklim değişikliğine neden olan en önemli faktörlerin başında korbon emisyonu 

gelmektedir. Karbon emisyonlarının azaltılmasına global bir çözüm bulunması  zorululuk 

haline gelmiştir. Ülkeler bu sorunun çözümünde ortak hareket etmeli ve ortak çözüm yolları 

geliştirmelidir. Ekonomik olarak bulunacak çözüm yolları serbest piyasa sistemi içerisinde 

olmalısı ve ekonomik refahı azaltmadan gerçekleşmesi çözüme katılmak isteyen ülke sayısını 

artırabilir..  Ekonomik olarak kullanılailecek  en önemli araçlardan biri uluslararası karbon 

emisyon ticareti olabilir. Ülkeler, Karbon emisyon ticaretini uluslararası ticarete konu etmesi 

ve bunun uluslararası hukuki temellerini oluşturmaları emisyon miktarının hem ulusal 

düzyde hemde küresel düzede azaltılmasına katkı sağlayabilir.. 

İklim değişikliği hem ulusal hemde uluslararası düzeyde ekonomik büyümeyi negatif yönde 

etkilemektedir. Bu olumsuz etkinin en aza indirilmesi için ülkelerin kullanılabilecek 

ekonomik araçları  belirlemede ortak hareket etmesi bu problemin çözümünü 

kolaylaştırabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Uluslararası Karbon Ticareti, İhracat, İthalat 
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1. Introduction 

Carbon dioxide emissions cause greenhouse effect, greenhouse effect causes global 

warming, global warming causes climate change. Climate change is one of the biggest common 

problem of the all world today. To solve this problem, international organizations such as the 

UN, OECD and the EU are trying to find a solution that can not reduce economic growth 

(Çakmak, 2018).  

In the World, climate change is a serious global problem for all of the countries’ 

economies. There is still time to solve that is the common threat, all of the countries together. 

From a wider perspective, global warming and climate change can be said to be the result of 

the industrial revolution. Since this problem has grown from industrial revolution to the present 

day.  It is also a problem of which very important economic consequences. 

Climate change will affect the basic elements of life for people around the World  access 

to water, food production, health, and the environment.  Hundreds of millions of people could 

suffer hunger, water shortages and coastal flooding as the world warms.  Using the results from 

formal economic models, the review estimates that if we don’t act, the overall costs and risks 

of climate change will be equivalent to losing at least 5% of global GDP each year, now and 

forever. If a wider range of risks and impacts is taken into account, the estimates of damage 

could rise to 20% of GDP or more (Stern, 2006).    

In contrast, the costs of action, reducing greenhouse gas emissions to avoid the worst 

impacts of climate change, can be limited to around 1% of global GDP each year.  So prompt 

and strong action is clearly warranted.  Because climate change is a global problem, the 

response to it must be international. It must be based on a shared vision of long-term goals and 

agreement on frameworks that will accelerate action over the next decade, and it must build on 

mutually reinforcing approaches at national, regional and international level (Stern, 2006). 

International carbon trading can play very important role in reducing global greenhouse gas 

emissions cost effectvely. In this study, the role of international carbon tarade in reducing 

carbon emissions is discussed, as depending on the free market system. 

International Trade, refers to the exchange of products and services from one country to 

another countries. In other words, as a difinations shortly imports and exports. Internatinal trade 

consisits of goods and servces in two directions. 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

5 

Imports, is a good or service brought into one country from another countries. Export, to 

sent products or services across national borders for the aim of selling and realizing foreingn 

exchange.mThe country that sells the right to pollute become the exporting country. The 

country that buys the right to pollute makes imports. 

2. Carbon Trade 

Climate change has a negative impact on economic growth both nationally and 

internationally. In order to minimize this negative impact, countries need to act together in the 

use of economic instruments. These are economic applications such as carbon emission trade, 

carbon emissions, and carbon emission reduction incentives. 

The EU ETS operates according to the cap and trade principle. A higher limit is placed 

on the total amount of certain greenhouse gases released from factories, power plants and other 

installations in the system; As the total emissions decrease over time, this upper limit is reduced. 

Within the upper limit, companies will be able to trade when they need it. Firms buy or earn 

emission allowances. At the end of each year, companies must deliver sufficient amounts of 

emissions to cover all their emissions; otherwise heavy fines are applied. If the company 

manages to reduce the amount of emissions below the provisions it holds; they can collect their 

surplus provisions for future needs and sell them to other companies in need. The price of the 

emission reserves is determined by the supply and demand conditions. 

In the case of emission trade, it can be determined how much the amount of emissions 

causing pollution will be reduced depending on the negotiations, but it can be difficult to predict 

what the emission price will be due to the limitation (Çakmak & Yılmazcan, 2018). 

The emissions trading system has been used for more than 20 years as an environmental 

policy tool in various countries and regions. Although these ETSs, as established in the theorem, 

set a market system that would provide a limitation on emissions and then trade the polluting 

rights, it shows some differences in implementation (Schmalensee & Stavins, 2015). 

One of the price or market-based policies can take on the emission trading systems. For 

CO2, controlling the emission level at any point in time is less critical than controlling time in 

stock. In addition, decarbonization will require long-term investments in emission reduction 

technologies and infrastructure, which will be realized in response to reliable and stable price 

signals. Emissions trading mechanisms can perform well in this regard. Of course, the 

implementation of carbon trade is important here 
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The operation of the emission trading system can be explained in general terms; the 

competent authority sets a reduction target for the amount of emission and asks for the reduction 

in greenhouse gas released by each entity in the selected sector to ensure this reduction, to 

ensure that the reduction is determined until the end of the period. To this end, the regulatory 

authority issues the right to pollute (emission perm) for the limited amount of emissions of each 

entity. The rights to pollute the basis of the emission trade constitute. Each emission permit 

gives the operator a certain amount of contamination (one permi = 1 ton CO2 emission permit). 

The relevant government agency shall issue the emission permits issued at the beginning of the 

period to the relevant enterprise as much as the total amount of emission, which is based on the 

unit account of 1 ton CO2. Emission permits can be distributed to the enterprises as free of 

charge, and each ton can be given for a certain price. At the end of a year, the relevant 

enterprises have to deliver the emission permits that have the maximum number of pollutants 

assigned to them. In summary, for every 1 ton of CO2 emissions they release into the 

atmosphere, the enterprises must deliver each permis that corresponds to that amount to the 

relevant governmental organization. However, the most important feature of this system is that 

the enterprises have the right to buy and distribute the emission permits distributed on the 

market. Enterprises that reduce emissions below the restricted reduction target will be able to 

sell these contamination rights to businesses that are required to deliver but have exhausted 

their right to pollution and / or have limited reductions to very high cost. Emission trading can 

be seen as a kind of standard and regulation that is reinforced with market mechanism as a 

policy tool in terms of its characteristics and operating system. Because, in this system, it is 

desirable to reduce emissions to a certain extent, such as a performance-based standard practice. 

Achieving the reduction target is a must for businesses. However, it also fulfills its goal of 

reduction by acquiring certified mitigation units from those who have been targeted if they are 

unable to meet its objective (Karakaya, 2016). 

Reduction of carbon emission is not possible only with the implementation of Carbon 

emission trade at the national level. Therefore, carbon emissions are subject to international 

trade and the atmosphere is international public goods. 
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3. International Carbon Trade 

Climate change has a negative impact on economic growth both nationally and 

internationally. In order to minimize this negative impact, countries need to act together in the 

use of economic instruments. 

The climate change problem is an international and intergenerational issue.  Climate 

change is a far more complicated negative externality than, for example, pollution (such as 

smog) or congestion (such as traffic jams). Key features of the greenhouse-gas externality are: 

it is a global externality, as the damage from emissions is broadly the same regardless of where 

they are emitted, but the impacts are likely to fall very unevenly around the world, its impacts 

are not immediately tangible, but are likely to be felt some way into the future. There are 

significant differences in the short-run and long-run implications of greenhouse-gas emissions. 

It is the stock of carbon in the atmosphere that drives climate change, rather than the annual 

flow of emissions. Once released, carbon dioxide remains in the atmosphere for up to 100 years, 

there is uncertainty around the scale and timing of the impacts and about when irreversible 

damage from emission concentrations will occur, and the effects are potentially on a massive 

scale (Stern, 2006). 

The negative externalities created by climate change are concerned globally in almost all 

countries. Therefore, this problem can be solved by common policies among countries. One of 

the common policies may be international carbon trade. In order to ensure that the carbon trade 

between countries is carried out correctly and fairly, an organization based on international law 

should be established. this institution must have a branch in each country. check if the country's 

carbon emissions are within the limits. 

The European Union was one of the first on the scene, making carbon trading a pillar of 

its policy portfolio and introducing the Emissions Trading System in 2005, which it made 

mandatory for organizations within the EU to comply with. In other developed regions, 

individual organizations normally sign up with their respective governing body in order to take 

part in carbon trading. 

Carbon trading has built momentum, particularly as climate change and global warming 

increasingly become prevalent issues in the media. The World Bank puts the current global 

value of the carbon-trading market at 176 billion USD, with the majority of CERs being sold 

by Asian countries to western countries (Rees, 2015). 
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The success of the carbon trade is widely debated. People backing the system point to 

obvious economic gains for developing countries, drops in the European Union’s CO2 

emissions in the years following the introduction of its Emissions Trading System and a 

globalized approach to tackling climate change as proof of the strategy’s success. Those arguing 

the system’s failure underline the steadily dropping price of carbon and the initiative’s inability 

to re-shift focus towards investing in renewable energy sources (Rees, 2015). 

Countries that fail to meet their carbon emission commitments should purchase from 

countries that reduce carbon emissions or do not release carbon. the inspection of this 

application should be made by the international organization. The Paris climate agreement is 

the basis of international law for carbon emission trade. Based on this agreement, EU has made 

some negotiations with some countries on international carbon trade. these negotiations 

continue. 

3.1. Carbon markets in Paris Agreement 

 The Paris Agreement provides for a robust and ambitious basis for the use of international 

markets and reinforces international targets, transparency and the accountability of Parties. 

Recognising the importance of international carbon markets, Article 6 of the agreement, allows 

Parties to use international trading of emission allowances to help achieve emissions reduction 

targets, establishes a framework for common robust accounting rules, and creates a new, more 

ambitious market mechanism. 

3.2. ICAP 

The European Commission is a founding member of the International Carbon Action 

Partnership (ICAP), which brings together countries and regions with mandatory cap-and-trade 

systems. The ICAP provides a forum for sharing experience and knowledge and organises 

regular training courses. 

The Commission also supports the development of domestic carbon markets through the 

Partnership for Market Readiness (PMR). The PMR is a platform for the exchange of 

experience on carbon market instruments and assists some 17 countries in preparing and 

implementing these. 
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3.3. Countries 

The number of emission trading systems around the world is ingreasing. Besides the EU 

emissions trading system (EU ETS), national systems are already operating or under 

development in Canada, China, Japon, New Zealand, South Korea, Switzerland and the United 

States. 

3.3.1. China 

In 2014-2017, the European Commission in close cooperation with China carried out a 

3-year project to support the design and the implementation of emissions trading in China. The 

project provided technical assistance for capacity building and supported the seven regional 

pilot systems already set up and the establishment of a national emissions trading system. In 

the EU-China Joint Statement on Climate Change adopted at the EU-China summit in 2015, 

the EU and China agreed to further enhance their bilateral cooperation on carbon markets (EU, 

2019). 

Against this background, the Commission and the National Development and Reform 

Commission of the People Republic of China agreed on a new project for 2017-2020. The 

project titled “Platform for Policy Dialogue and Cooperation between EU and China on 

Emissions Trading” is now being implemented. It aims to provide capacity building and training 

to support Chinese authorities (since April 2018 the newly created Ministry of Ecology and 

Environment) in their efforts to implement and further develop the Chinese nationwide 

emissions trading system (EU, 2019). 

3.3.2. Korea 

The Korean emissions trading system (KETS), launched in 2015, covers around 66% of 

Korea's total greenhouse gas emissions. It is the first mandatory emissions trading system 

among non-Annex I countries under the UNFCCC. The KETS could trigger the expansion of 

emissions trading among emerging economies and developing countries. The European 

Commission supports Korea through a technical assistance project focused on building the 

necessary capacity to implement the KETS (EU, 2019). 
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3.3.3. Switzerland 

The EU and Switzerland have signed an agreement to link their systems. Once the 

agreement has entered into force, linking would result in the mutual recognition of EU and 

Swiss emission allowances. Switzerland would keep a separate system from the EU ETS (EU, 

2019). 

3.3.4. Australia 

The EU and Australia also considered the possibility to link their systems. However, due 

to the repeal of the Australian system in 2014, the linking negotiations have not been pursued 

(EU, 2019). 

The efforts of the European Union on national and international level to reduce carbon 

emissions globally should be considered and supported. All countries should also benefit from 

the experiences of the European Union. 

International carbon trading initiatives can serve multiple environmental and social 

objectives. While the main objective of implementing carbon tradiing initiatives is to stimulate 

cost-effective emissions mitigation, such initiatives can also help achieve broader outcomes. 

such as development of technolgy (WB, 2018). 

4. CONCLUSION AND EVALUATION 

International carbon emissions can be effectively used to limit carbon emissions. For this 

purpose, firstly, an organization which has sanction power based on international law should 

be established. In this organization, experts from the subject should be formed and one specialist 

from each country should be taken if necessary. The work of these experts should consist 

entirely of scientific framework. The carbon emissions trade must be regulated in accordance 

with the polluter pays principle. 

Countries should align the relevant domestic legal rules in accordance with the legal rules 

set by experts in international carbon emission trade. Because the problems caused by climate 

change will be common to all countries. This problem can be solved by a common look and 

study. this context, international carbon emission trade can be achieved with the following 
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Reducing the cost of cutting emissions 

Increasing market liquidity 

Making the carbon price more stable 

Levelling the international playing field by harmonising carbon prices across jurisdictions 

Development of international law 

Development of international cooperation, and 

Supporting global cooperation on climate change, also 

The efforts of the European Union at national and international level to reduce carbon 

emissions globally should be considered and supported.  

Countries can be considered to implement together economic tools (such as carbon tax), 

both nationally and internationally, in order to prevent climate change. 
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PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT İŞLETMELERİNDE 

BİR UYGULAMA  
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ÖZ 

 
Amerikan Pazarlama derneğinin 1975 yılında organize etmiş olduğu “ekolojik 

pazarlama” seminerinde ilk kez tanımlanmaya başlanmış olan yeşil pazarlama, 

sürdürülebilir rekabetin artması, tüketicileri koruma için oluşturulan devlet 

yaptırımları, sosyal sorumluluk bilinci ve çevreci grupların baskısı gibi nedenlerle 

günümüzde işletmeler için önemli hale gelmiştir.  

İşletmelerin algılanan işletme performansı boyutları arasında yer alan “kamu yararı” 

birçok pazarlama konusunda değerlendirildiği gibi yeşil pazarlama stratejileri 

içerisinde değerlendirilmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı yeşil 

pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini 

belirlemektir.  

Çalışmanın evrenini Sivas ili Organize Sanayi Bölgesi’ndeki imalat işletmeleri 

oluşturmaktadır. İşletmelerin yeşil pazarlama stratejilerini belirlemek için Üstünay 

(2008) de kullandığı 15 ifadeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Algılan işletme 

performansı içinde Ahmed vd. (1996) tarafından kullanılan 4 ifadeden oluşan ölçek 

kullanılmıştır. Araştırmada model ve hipotezlerin test edilmesi için anket formu 

hazırlanmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün, Yeşil Fiyat, Yeşil Dağıtım, Yeşil 

Tutundurma, Algılan İşletme Performansı  
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EFFECT OF GREEN MARKETING STRATEGIES ON PERCEIVED 

BUSINESS PERFORMANCE: AN APPLICATION IN PRODUCTION 

BUSINESS   
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ABSTRACT 

 
Green marketing, which was started to be defined for the first time in the “ecological 

marketing seminar” organized by the American Marketing Association in 1975, has 

become important for today's enterprises due to the reasons such as the increase of 

sustainable competition, the state sanctions for protecting the consumers, the social 

responsibility awareness and the pressure of the environmental groups.  

The public interest, which is among the perceived business performance dimensions 

of the enterprises, is evaluated in green marketing strategies as evaluated in many 

marketing. The aim of this study is to determine the impact of green marketing 

strategies on perceived business performance.  

The universe of the study consists of manufacturing enterprises in Sivas Organized 

Industrial Zone. In order to determine the green marketing strategies of the 

companies, Üstünay (2008) used scale consisting of 15 expressions. For the 

perceived business performance, the scale consisting of 4 statements used by Ahmed 

et al. (1996) was used. A questionnaire was prepared in order to test the model and 

hypotheses.  
 

Key Words: Green Marketing, Green Product, Green Price, Green Place, Green Promotion, 

Perceived Business Performance. 

 

 

 

1. GIRIŞ  

Sanayi devriminden sonra sanayileşmenin artması ( baca gazları, zehirli atıklar, doğal 

olmayan ürünlerin sıkça kullanılması ) çevre kirliliğine neden olan etkenlerin başında 

gelmektedir. Çevre bilincinin artması sonucu hem tüketicilerin hem de üreticilerin yeşil ürünler 

ve yeşil pazarlama faaliyetlerine verdikleri önem artmıştır. 1980’ li yılların başında 

tanımlanmaya başlayan yeşil pazarlama, Amerikan Pazarlama Birliği'ne göre, çevresel olarak 

güvenli olduğu varsayılan ürünlerin pazarlanmasıdır. Yeşil pazarlama kavramı içinde çok 

çeşitli ürün modifikasyonu, üretim sürecinde gerçekleştirilen yeşil üretim faaliyetleri, ambalaj 

değişiklikleri gibi birçok faaliyet yer almaktadır. Bu faaliyetleri işletmeler hem tüketicilerin 

baskısı altında kalmamak hem de sürdürebilir rekabet edebilmek için gerçekleştirmektedirler. 

Bunların dışında işletmelerin algılanan işletme performansı üzerinde de etkisi olabileceği 
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düşüncesi ile yeşil pazarlama faaliyetlerinin algılan işletme performansı üzerindeki etkisi bu 

araştırmanın konusu olarak belirlenmiştir.  

1.1. Kavramsal Çerçeve  

Kavramsal çerçeve başlığı altında yeşil pazarlama, yeşil pazarlama karması elemanları 

olan yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım, yeşil tutundurma ve algılanan işletme performansı 

konularına değinilecektir.  

1.1.1. Yeşil Pazarlama  

Amerikan Pazarlama Derneği yeşil pazarlama üzerine ilk kez 1975 yılında çalıştay 

düzenlenmiştir. Bu çalıştayın ardından 1980 yılında ise yeşil pazarlama kavramını 

tanımlamıştır. Amerikan Pazarlama Derneğine göre (1980) yeşil pazarlama, çevre açısından 

güvenli olduğu düşünülen ürünlerin üretilmesi, çevreye duyarlı ürün modifikasyonu ve üretim 

değişikliğinin gerçekleştirilmesi, ambalajlama ve reklam stratejilerinde çevre yanlısı faaliyetler 

sürdürülmesidir. Bu değişiklikler sayesinde firmanın çevre kalitesini etkileyen ve toplum 

baskısını azaltan faaliyetler giderek artmaktadır. Yeşil pazarlama faaliyetleri ise yeşil ürün, 

yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma olarak belirtmek mümkündür.  

Yeşil Ürün  

Yeşil pazarlama karmasının ilk aşaması olan yeşil ürün, üretim sürecinde doğal 

kaynakları az kullanarak, yeryüzünü kirtletmeyen ve geri dönüşübelir ürünler olarak 

tanımlanmaktadır (Dızajı, 2017:19). Bir diğer tanıma göre ise yeşil ürünü, tüketiciler ile 

üreticiler arasında bir arayüz oluşturarak çevreye duyarlı üreticiler ve çevreci tüketiciler 

arasında köprü kuran pazarlama faaliyeti olarak tanımlamaktadır (Baumann ve ark., 2002).  

Yine bir başka çalışmada yeşil ürün, üretim sürecinde çevreye daha az zarar vererek 

üretilen ürünler olduğu belirtilmektedir (Eneizan ve ark., 2016:16).  

Yeşil Fiyat  

Çevreye duyarlı ürünlerin üretilmesi sürecinde yenileşme, kullanılan teknoloji ve 

ekipmanların kurulması, çalışanları yeşil pazarlama konusunda eğitmek, promosyon maliyetleri 

neticesinde tüketicilere sunulan fiyatın artışına neden olmaktadır. Bu konuda Arseculeratne ve 

Yazdanifard (2014) ambalaj malzemelerinin ortadan kaldırılması yeşil ürünlerin fiyatlarını 

düşüreceği önerisinde bulunmaktadır. Yine bir diğer çalışmada çevreye duyarlı ürünlerin 
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fiyatları, ürün yaşam döngüsü göz önüne alındığında sıklıkla azalmaktadır görüşü yer 

almaktadır (Larashati ve ark., 2012).  

Yeşil ürünlerin fiyat uygulamaları konusunda birçok görüş bulunmaktadır. Bu görüşleri; 

daha düşük fiyata satılan yeşil ürünlerin maliyet tasarrufu sağladığından tüketicileri çevre dostu 

ürün ya da hizmet almaya teşvik edeceği (Dızajı, 2017:28), yeşil ürüne olan talebin artması için 

daha ucuz ürünlerin üretilmesi dolayısıyla fiyatların düşük tutulması gerekliliği (Türk ve Gök, 

2010:8), müşterilerin yeşil ürünleri satın almalarını kolaylaştırmak için yeşil fiyatın uygun 

olması (Yazdanifard,2011:638) şeklinde belirtmek mümkündür.  

Yeşil Dağıtım  

Yeşil pazarlama karmalarından olan yeşil dağıtım ise oldukça hassas bir faaliyettir. 

Müşterilere, ürünün ekolojik yapısı konusunda bilgi verilmelidir. Yeşil pazarlama sürekli 

yapılan bir pazarlama stratejisi olması gerektiğinden yeşil ürünlerin dağıtımı yapılırken diğer 

faaliyetlerle yüksek düzeyde bir uyum içinde olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre 

çevreye verilen zararların çoğu malların taşınması sırasında meydana gelmektedir (Taşıma 

modu olarak karayollarının kullanılması, taşıma sırasındaki araçların çevre zararlı yakıtları vb.). 

Yeşil dağıtım, işletmelerin talep zincirindeki çevresel performansın izlenmesi ve iyileştirilmesi 

ile ilgili faaliyetleri içermektedir (Martin ve Schouten, 2012).  

Yeşil dağıtım içerisinde alınılabilecek önlemler ise satış noktalarının müşterilerin daha az 

yakıtla gidebileceği ve daha az zaman kullanarak ulaşabileceği satış noktalarının 

yerleştirilmesi, üretici ve tüketicilerin kullanıp atmak için ayırdıkları atıkların, paketlerin ve 

parçaların toplanması olarak sayılabilir ( Varinli, 2006:41).  

Yeşil Tutundurma  

Tutundurma bileşenleri; kişisel satış, satış özendirme, reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım 

amaçlı yapılan faaliyetler olarak bilinmektedir. Tüm bu faaliyetlerin çevreye duyarlı olarak 

yapılması ise yeşil tutundurma olarak tanımlanabilmektedir. Yeşil tutundurma faaliyetlerinden 

en çok tercih edilen reklam bileşeni içerisinde ise çevreci gruplara bağışta bulunmak, çevreyi 

koruma faaliyetleri gerçekleştirmek ve çevresel konularda sorumlu davranışlarda bulunma gibi 

eylemler gerçekleştirilmektedir (Joel, 1994:26-27).  
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Yine yeşil tutundurma adı altında firmalar, tedarikçilerin ve distribütörlerin, ilgili 

pazarlama rollerinin bir parçası olarak çevresel açıdan sorumlu standartlara uymasını gerektiren 

politikalar geliştirebilmektedir. Firmalar benzer şekilde, ortak etkinliklerinin çevresel etkilerini 

arttırmak için kanal ortaklarıyla birlikte “eko-ittifaklar” kurabilmektedir (Dahlstrom, 2011).  

1.1.2. Algılanan İşletme Performansı  

İşletme performansı, işletmeler için sürdürülebilir rekabet etmede kritik bir rol 

oynamaktadır. Ayrıca işletme performansını, işletme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen tüm çabalar olarak tanımlamak mümkündür (Akal, 1992: 1). Son yıllarda 

işletme performansını ölçmede finansal göstergelerin yanında verimlilik, kalite, müşteri 

tatmini, üretimde değer yaratma, teknolojik etkinlik, yeni ürün geliştirme, çalışma yaşamının 

kalitesi, pazar payı ve kamu sorumluluğu gibi yeni boyutlar da kullanılmaya başlanmıştır 

(Bakoğlu 1999: 46-47; Göztür 2000: 4; Fuentes vd. 2004: 427). Söz konusu boyutlar finansal 

olmayan (Algılanan işletme performansı) performans göstergeleri olarak adlandırılmaktadır. 

Bu boyutlardan özellikle müşteri tatmini, üretimde değer yaratma ve kamu sorumluluğunu yeşil 

pazarlama içerisinde değerlendirmek mümkündür.  

2. Literatür Özeti  

Yeşil pazarlama stratejileri ile ilgili literatür incelendiğinde ise bu çalışmalardan Altuğ ve 

Üstünay (2008), sosyal sorumluluğa ve çevre duyarlığına sahip olan işletmelerin yeşil 

pazarlama stratejileri uygulamaları gerekliliğine değinmişlerdir. Yine diğer bir çalışmada 

Zerenler ve Kuduz, (2011) yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışları 

üzerinde etkili olduğunu belirtmektedirler. Boztepe (2012), yeşil pazarlama stratejilerinden 

yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil tutundurmanın satın alma davranışı üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğunu vurgulamıştır. Esen ve Biner (2014) yılında yapmış olduğu yüksek lisans tezi 

kapsamında yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil ürün ve satın alma davranışları konusunda 

inceleme yapmış ve araştırma sonucunda algılanan tüketici etkinliği ve çevresel kaygının yeşil 

satın alma konusunda anlamlı bir etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Yeşil pazarlama ile ilgili 

bir diğer çalışmada ise Singhmar (2015), yeşil pazarlamanın Hindistan pazarı üzerinde etkili ve 

önemli bir strateji olduğundan bahsetmiştir.  

Algılanan İşletme performansı üzerine yapılan literatür araştırmasına göre ise işletme 

performansı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için işletme içerisinde gösterilen tüm 

çabaların değerlendirilmesi olarak da ifade edilebilir (Akal, 1992: 1). Yeşil pazarlama 
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stratejileri ve işletme performansı üzerine çalışmalara bakıldığında (Ünal ve Dızajı, 

2017;Zuhairah ve Noor, 2015;Gök,2016;Eneizan ve ark., 2016;Nyilasy ve ark., 2014; Sari, 

2014; Karakuş ve Erdirençelebi, 2018) araştırmaların ihracat performansı, ekolojik performans, 

pazar performansı, finansal olan ve finansal olmayan performans, çevre performansı açısından 

irdelendiği görülmektedir. Çalışmalarda yeşil pazarlama stratejilerinin bahsi geçen 

performanslar üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir. Sınırlı sayıdaki bu çalışmalardan 

sadece Eniizan ve ark. (2016) yapmış olduğu yeşil pazarlama stratejilerinin finansal olan ve 

finansal olmayan (algılanan işletme performansı)performans üzerindeki etkisi konulu 

çalışmanın bu araştırma ile ilgili olduğu gözlenmiştir. Eneizan ve ark. (2016) tarafından yapılan 

çalışmada yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerinde etkili olduğu 

belirtilmiştir. Yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini 

bulmaya yönelik çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Buradan hareketle bu çalışma ile imalat 

işletmelerinde yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini 

belirleyerek bu boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır.  

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  

Araştırmanın metodolojisi bölümünde araştırmanın amacı, modeli ve hipotezleri 

konularına değinilecektir.  

3.1. Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri  

Bu çalışmanın amacı yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı 

üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmanın iki temel değişkenlerinden ilki olan yeşil 

pazarlama stratejilerinden yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil tutundurma ve yeşil dağıtım boyutları ile 

algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 

aşağıdaki model ve hipotezler geliştirilmiştir. 
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Araştırmanın hipotezleri ise şu şekildedir.  

H1: Yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.   

Alt hipotezler ise;  

H1a: Yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil ürünün işletme performansı üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkisi vardır.  

H1b: Yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil fiyatın işletme performansı üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkisi vardır.  

H1c: Yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil dağıtımın işletme performansı üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.  

H1d: Yeşil pazarlama stratejilerinden yeşil tutundurmanın işletme performansı üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.  

Olarak belirlenmiştir.  

3.2.Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Yeşil pazarlama 

stratejileri için Üstünay (2008) de kullandığı 15 ifadeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. 

Ölçeğin 1-6 ifadeler yeşil ürün, 6-8 ifadeler yeşil fiyat, 9- 11 yeşil dağıtım ve 12-15 ifadeler ise 

yeşil tutundurma stratejileri ile ilgilidir. Algılan işletme performansı içinde Ahmed vd. (1996) 

tarafından kullanılan 4 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır.  
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Çalışmada hem yeşil pazarlama stratejileri için hem de algılanan işletme performansı 

ölçeğinde ifadelere katılımla ilgili görüşler, 5’li Likert Ölçeği (1= Kesinlikle Katılmıyorum - 

5= Kesinlikle Katılıyorum) ile belirlenmiştir. Anketin son bölümünde ise işletmelerin ve 

katılımcıların demografik özelliklerini (görev, yaş, cinsiyet, eğitim ve işletmenin hizmet yılı) 

anlamaya yönelik sorular yer almaktadır.  

Araştırmanın anakütlesini Sivas ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren 226 işletme 

oluşturmaktadır. Bu işletmelerin tamamına anket formu gönderilmiş ancak 94 tanesinden geri 

dönüş alınarak 94 anket analize tabi tutulmuştur.  

3.3.Araştırmanın Bulguları  

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın örneklemi ile demografik değişkenler, 

araştırmanın analiz sonuçları, hipotezlerin test edilmesi için gerekli istatiksel işlemler ve 

yorumlar yer almaktadır.  

3.3.1. Araştırmanın Örneklemi ile İlgili Demografik Değişkenler  

Araştırmaya katılan işletmelerin ve katılımcıların; görev, yaş, eğitim ve 

işletmelerin hizmet yılları ile ilgili bilgiler tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1’ e göre katılımcıların % 76, 6 ‘ sı erkek %22,3 ü ise kadınlardan oluşmaktadır. 

Katılımcıların eğitim durumuna baktığımızda en çok %36, 2 ile ön lisans mezunu olduğu 

görülmektedir. Yaş değişkenine bakıldığında ise katılımcıların en çok % 41, 5 ile 26- 35 

aralıktadır. Bir diğer demografik değişken olan görev ise katılımcıların en çok orta düzey 

yönetici ve çalışan ( % 27,7) pozisyonunda mesleklerini icra etmektedirler. Son demografik 

değişken olan işletmenin hizmet süresine bakıldığında ise en çok 6- 10 yıl aralığında (% 40,4) 

olduğu görülmektedir.  

3.3.2. Bulgular  

Araştırma modelinde yer alan yeşil pazarlama stratejileri ve algılanan işletme performansı 

değişkeni ayrı ayrı (Cronbach’ s Alpha )güvenirlilik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan 

güvenirlilik analizinde her iki ölçeğinde yeterli güvenirlikte olduğu tespit edilmiştir (yeşil 

pazarlama stratejileri ölçeği: ,828; algılanan işletme performansı:,729).  

3.3.3. Korelasyon Analizi  

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetini tespit etmek için yapılan korelasyon 

analizi sonuçlarına göre; yeşil pazarlama stratejileri ile algılanan işletme performansı 

(r=545;p<0,01), yeşil ürün stratejisi ile algılanan işletme performansı (r=,565; p<0,01), yeşil 

fiyat stratejisi ile algılanan işletme performansı (r=,274; p<0,01), yeşil dağıtım ile algılanan 

işletme performansı (r=,308; p<0,01), yeşil tutundurma ile algılanan işletme performansı 

(r=,507; p<0,01) arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 2. Korelasyon Analizi Sonuçları 

  

3.3.4. Regresyon Analizi  

Yeşil pazarlama stratejilerinin (yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma) 

algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini tespit etmek için regresyon analizi yapılmış 

ve sonuçlar tablo 3. de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Yeşil Pazarlama Stratejileri (Yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım, yeşil tutundurma) ve 

Algılanan Rekabet Stratejileri Arasında Kurulan Regresyon Analizi Sonuçları 

 

*Bağımlı Değişken: Algılanan İşletme Performansı 
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Yeşil pazarlama stratejileri ile algılanan işletme performansı arasında yapılan regresyon 

analizi sonuçlarına göre; yeşil pazarlamanın (B=, 588; p<0,01)algılanan işletme performansı 

üzerinde etkili olduğu anlaşıldığından H1 hipotezi kabul edilmiştir. Yeşil pazarlama 

boyutlarından yeşil ürün (B=, 522; p<0,01), yeşil fiyat (B=, 164; p<0,01), yeşil dağıtım 

(B=,271; p<0,01), yeşil tutundurmanın (B=, 488; p<0,01) algılanan işletme performansı 

üzerinde etkili olduğu anlaşıldığından H1, H1a, H1b, H1c, H1d hipotezleri de kabul edilmiştir.  

SONUÇ  

Yeşil pazarlama, gelecek nesil için çevreyi koruyan bir araçtır. Çevre güvenliği üzerinde 

olumlu bir etkisi olan yeşil pazarlama ile yeni bir pazar ortaya çıkmıştır. İşletmelerin, hayatta 

kalabilmeleri ve sürdürülebilir rekabet edebilmeleri için yeşil pazarlama stratejilerine gereken 

önemi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca istek ve ihtiyaçları karşılarken de çevreye önem veren 

tüketicilerinde dikkatlerini çekmektedirler. Dolayısıyla yeşil pazarlama sadece çevreyi koruma 

aracı değil aynı zamanda da bir pazarlama stratejisi durumundadır.  

Yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan işletme performansı üzerindeki etkisini araştıran 

bu çalışma ile Sivas ilindeki imalat işletmelerinin yeşil pazarlama stratejilerinin algılanan 

işletme performansı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda 

yapılan korelasyon analizi sonucunda da bu etkinin yanında yeşil pazarlama stratejileri ve 

algılanan işletme performansı değişkenlerinin karşılıklı ilişkili olduğu da anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla araştırma için kurulan hipotezlerin tamamı (H1, H1a, H1b, H1c, H1d) kabul 

edilmiştir. Çalışmanın literatür incelenmesi sırasında karşılaşılan Eniizan ve ark. (2016) 

çalışmalarına da destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  

Çalışma imalat sektörü dışındaki faklı sektörlerde yapılabileceği gibi yeşil pazarlama 

stratejileri ve algılanan işletme performansı değişkenleri cinsiyet, yaş, şehir değişkenleri ile de 

karşılaştırmalar yapılarak analiz edilebilir.  
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ÖZ 

Devekuşu derileri egzotik deri grubunda yer alıp oldukça pahalı fiyatlarıyla satışa 

sunulan derilerdir. Bu çalışmada ergin devekuşu derileri özel bir reçete ile işlenerek 

saraciye işlemine uygun olarak mamul hale getirilmesi planlanmıştır. Saraciye 

olarak kullanımına uygunluğunu değerlendirmek için el işçiliği ile bayan çantası 

yapımında kullanılmıştır. Kesim ve dikim işlemleri elle yapılmıştır. Uygulanan 

reçetenin devekuşu derileri için saraciyelik deri üretimine uygun olduğu ve bu 

şekilde işlenen deve kuşu derilerinden katma değeri çok yüksek ürünlerin 

geliştirilebileceği anlaşılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Devekuşu,Ür-ge,Çanta,Saraciye,Deri 

JEL Sınıflandırma Kodu: M31, M11 

 

 

PRODUCTION AND DEVELOPMENT IN LEATHER SECTOR: 

OSTRICH SKIN TREATMENT AND CONVERSION TO A LEATHER  

PRODUCT 
 

ABSTRACT 

 
Ostrich leathers are in the exotic leather group and they are offered for sale at very 

expensive prices. In this study, the adult ostrich skins were processed with a special 

recipe and planned to be used for leathergoods. In order to evaluate the suitability of 

it used for leathergoods, it was used in handcrafted women's handbags. Cutting and 

sewing were done by hand. It is understood that the prescribed recipe is suitable for 

the production of leathergoods for ostrich skins, and the high value added products 

of the ostrich skins processed in this way can be developed. 

 
Keywords:  Ostrich, Production and Development, Handbag, Leathergoods, Leather 
Jel Classification Codes: M31, M11 
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1. GİRİŞ  

Ülkemizde dericilik sektörü oldukça gelişmiş olmasına rağmen katma değeri yüksek ürün 

geliştirilmesi ve marka yaratılması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle yüksek 

vadeli satışların olması küçük ve orta ölçekli firmaların piyasada tutunamaması ve iflasına bile 

neden olabilmektedir. Deri sektöründe küçük ve orta ölçekli firmaların çalışabileceği farklı ürün 

gamları oluşturulması; özellikle butik üretim yapılması bu firmaların ayakta kalması ve hatta 

büyüyerek ihracatta üst konumlara gelebilmesi de olasıdır. Bunun çıkış noktası da bu firmaların 

katma değeri çok yüksek ürün üretmeleridir.  Bu bağlamda da egzotik deri üretimi fırsat 

yaratabilir. 

Egzotik deriler devekuşu, timsah, yılan, vatos balığı vb. gibi hayvanlardan elde edilen 

derilerdir. Egzotik deriler elde edildikleri hayvanın yapısal özelliğini taşıyan tipik bir görüntüye 

sahiptirler. Örneğin devekuşu derisi, hayvanın tüy kısmı deriden ayrıldıktan sonra, deri 

üzerinde görülen iri gözeneklere sahiptir. Her ne kadar taklitleri yapılmaya çalışılsa da 

orjinalinin yerini tutmamaktadır. Devekuşunun gövde ve bacak derisinin yapısı birbirinden 

farklıdır ancak her iki kısım da kendine has tipik yapı gösterdiğinden katma değeri yüksek ürün 

geliştirmeye uygundur. 

Katma değer yaratımı konusunda bir diğer husus da el işçiliğini kullanmak ve farklı 

tasarımlara yönelmektir. Dünya markası olmuş büyük firmalar bile tasarımlarda el işçiliği 

kullanmayı tercih ederek fark yaratmaya çalışmaktadır.  Özellikle son yıllarda Dior gibi büyük 

firmalar farklı sanatçıları kullanarak el yapımı tasarımlara yönelmişlerdir. Lüks saraciye 

üreticisi Dior 10 sanatçıyla birlikte el yapımı özel ürünler için tasarımlarının geliştirilmesi 

üzerine bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında yer alan sanatçılar; Lee Bul, John Giorno, 

Hong Hao, Jack Pierson, Friedrich Kunath, Namsa Leuba, Betty Mariani, Jamilla Okubo, 

Spencer Sweeney  ve DavidWiseman’dır. 

(https://leatherbiz.com/fullitem.aspx?id=146985&fbclid=IwAR2K4QRhfd3JD8NzCQeLWbx

xBBWYJQgJt7QSAaFQZkBdZ_Xz3aR637IC9cw).  

Bu çalışmada devekuşu derileri işlenerek saraciye amaçlı çanta yapımında kullanılmıştır. 

Farklı deri yapısında sahip devekuşu derileri birçok deneme sonrasında saraciye için uygun 

şekilde işlenmiştir. Çanta tasarımı ve kalıp çıkarımı yapıldıktan sonra deriler elle kesilerek 

tamamen elle işlenmiş ve dikilmişlerdir. Süslemeler için vaketa deri parçaları kullanılmıştır. 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

27 

2.MATERYAL  VE METOD 

2.1.DEVEKUŞU DERİSİ İŞLENTİSİ 

Devekuşu derilerinin  kesildikten sonra tüyleri yolunduğu  ve kurutularak konserve edildiği tespit edilmiştir. Derilerin çok kurutulduğu 

gözlenmiştir. Kurutularak konserve edilmiş derileri işlemek diğer deri işlentisine göre oldukça zahmetli ve profesyonellik gerektiren bir husustur. 

Reçete oluşturulması ve tüm deri işlentisi Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1-Devekuşu derisi işlentisi 

 
İşlenti Malzeme  % oC Süre  PH Açıklama  

1. ıslatma  Su  1000 20    

 Borron SE (Noniyonik 

sürfektan) 

0.2     

 Gemacid LP (bakterisit)   2 gece   

2. Islatma-

yumaşatma 

Su  200 30 24h  

 

  

 Acı soda (Na2CO3) 1   7.5  

 Borron SE 0.2  3 saat   

Derilerin ıslanması sorunlu bu nedenle ıslatma işlemine devam edildi 

 +su 200     

 NaCl 2     

 Acı soda (Na2CO3) 1  8.5  1 saat çevir 1 saat durdur- 1 gece 

Ön etleme      Etlemenin zor yapıldığı özellikle  tüy 

köklerinin sorun yarattığı tespit edildi. 

Tülek gözenekleri patlatılmamalı. 

Katman şeklinde yağ çıktığı gözlendir.  

Tüy giderme Su 500  Su   

 Na2S 1.5     

 CaCO3 4  1 saat 11 1 gece 

      Sabah deriler şişmiş, epidermis 

uzaklaşmış ancak bazı tüy kökleri 

derinin içinde kalmış 
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Kireçlik Su 500     

 Erhavit SP 1     

 Na2S 0.5     

 CaCO3 4  15 dk.  1 gece + hafta sonu 

Etleme 

 

     Hayvanın yapısı itibariyle etleme 

makinasında çalışmak profesyonellik 

istiyor. Yaş taş olsa daha etkin etleme 

yapılabilir. 

Budama, 

tartım 

      

Kireç 

giderme  

Su  100     

 Dermascal DS (Kireç 

giderici) 

  2 saat  Fenol Fitaleyn kesit kontrol- kesit 

pembe 

 Su  200     

 Amonyum sülfat      

 Oropon OR (Pankreatik 

enzim) 

0.1  1 saat 9.1 1 gece 

Etleme       

 Su 200     

 Dermascal DS 1     

 Oropon OR 1.5  30 dak. 8  Süz 

      Tuzlu suyla yıkama 

Yağ Giderme Borron SE   20 dk.  1 gece, sabah süz 

 Su  50 30    

 Relugan GT-50 

(Glutardialdehit) 

1  20 dk.   

 +Su 100 33 20 dk.  Süz, yıka  

Etleme: Makinada etleme yapılmadan önce boyun ve bacak kısımları ayrıldı. 

Pikle  Su  100    7 Be 

 HCOOH 1.8     

 Borron SAF  0.2  1 saat   

Ön tabaklama Natol CA (Melamin 

reçinesi) 

1.5     

 Magnopal TGR 

(Amfoterik akrilik 

kopolimer) 

1  1 saat 3  
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Tabaklama       

 Tankrom SB (%33 

Bazisiteli krom 

tabaklama maddesi) 

2.5  1 saat  Süz, yıka  

 Tankrom SB 2.5  1 saat 3 1 gece +sabah 3 saat döndür 

 HCOONa 1  1 saat   

 NaHCO3 1  1 saat  4 Süz , soğuk suyla yıka 

      Sehpala, 3 gün beklet 

Bitkisel 

Tabaklama 

Su 200 25    

 CH3CO2H 

 

0.4  30 dak.  Süz, çalkala 

 Su  100 40    

 Coripol UFB/W 

(sülfate ve sülfone 

sentetik yağ) 

1  20 dak.   

 Mimoza 3  30 dak.   

 Pellutax PS 

(Dispergatör tanen) 

1  5 dak.   

 Kebrako 2     

 Coripol UFB/W 1  30 dak.   

 Sumak 2     

 Coripol UFB/W 1  1 saat 4  

 HCOOH 0.25  1.5 saat 3.8 

süz 

 2 gece beklet 

Islatma Su 200  15 dak.  Yaş taş ile derilerin leş tabakası 

temizlendi.  

 Su 200 25 10 dak  1 gece 

 Su 200 25    

 Coripol UFB/W 0.5  20 dak   

 Tannesco HN 

(Krom sintan) 

2  30 dak   

 HCOONa 1,5  45 dk  1 gece 

 NaHCO3 1  10*2+30 5,5  

      Süz-yıka  

Boyama  Su  200 30    

 Amonyak  1  10 dk    
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 Invaderm LU (Boya 

yardımcı 

malzemesi) 

0.5     

 Brown HH (Boya) 1.75  1 saat   

 Magnopal 

PGN(Akrilik dolgu) 

2,5  20 dak   

 Retingan R-6 

(Reçineli dolgu) 

3  20 dak  1 saat 

Yağlama-retenaj + su  50 60    

 Trupon OSL (Süfite 

ve Fosfatizlenmiş 

yağlar karışımı) 

2     

 Pellan 802 (sentetik 

yağ) 

2     

 Trupol RD (Süfate 

ve sülfite yağ asidi 

esterleri) 

2  60 dak   

 Formik asit  0,5  40dak  4  

 Natol CA (Melamin 

dolgu) 

1  15 dak   

 Pellan 802 0.5  10 dak.   

 Formik asit  0.2  10 dk  3.9  

      Süz, soğuk su ile yıkama 

Sehpalama, askı, kuruduktan sonra tav, gergi , kuru tıraş  
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2.2. DEVEKUŞU DERİSİNDEN ÇANTA YAPIMI 

Mamul hale gelmiş deri incelendiğinde but kısımlarında yapısal potlukların olduğu Şekil 

1 de de açıkça görülmektedir. Derinin tüylerinin çıktığı kısımlar hayvanın sırt kısmında 

yoğunlaşmıştır. Katma değeri yüksek bir ürün tasarımında deride yapısal veya cilt hatalarının 

bulunması kabul edilemeyeceği düşünüldüğünden derinin bozuk kısımlarını örtecek şekilde 

vaketa deri parçası kesilip üzerine özel bir desen çizilmiştir (Şekil 2). Desen biz ile tek tek elle 

delinerek şekil hatları oluşturulmuştur. Motifin orta noktasına marka (Cem Varsoy -CV logosu) 

işlenmiştir. Motif deri nemlendirildikten sonra, içi kör bir aparatla dövülerek kabartılarak 

şekillendirilmiştir. Çantanın taban kısmına yine dövülmüş vaketa derisi şerit şeklinde kesilerek 

çantanın alt bölümüne gelecek şekilde yerleştirilmiş ve bu şekilde elle dikilerek çantada vaketa 

deriler aksesuar olarak kullanılmıştır. Çanta saplarının ek kenarlarına özel bir örgü yapılmıştır 

ve metal aksesuarla birleştirilmiştir. Çanta saplarında ve çantanın taban kısmında altın renkli 

rivet ve aparatlar kullanılmıştır. Çanta altın renkli fermuarla birleştirilerek kapanışı 

ayarlanmıştır. Çanta yapımında model tasarımı- çizimi, özel kalıp çıkarımı, tüm kesim ve dikim 

işlemleri elle yapılmıştır ve Tasarımcı Cem Varsoy’a aittir. 

 

Şekil 1- Mamul hale gelmiş devekuşu derisi 

 

 

Şekil 2- Bozuk kısımların vaketa deri ile gizlenmesi 
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Şekil 3 : Eser Eke Bayramoğlu ve Cem Varsoy ortak çalışması ile devekuşu derisinden 

çanta üretimi (Orj.) 

SONUÇ  

Çalışma sonucunda devekuşu derisinden tamamen elle yapılmış şık bir çanta elde 

edilmiştir. Çanta lüks tüketim malzemesi sınıfına girdiği için piyasada yüksek fiyata satışı 

mümkündür. Günümüzde Prada, Mulberry, Hermès ve Louis Vuitton vb. firmalar 

devekuşundan mamul çantaları yüksek fiyatlarla satışa sunmaktadırlar. Mulberry devekuşu 

derisi bir çantayı 7000 USD satmaktadır(https://www.ebay.com/itm/New-Mulberry-EXOTIC-

OSTRICH-Emerald-Green-Large-Bayswater-Shoulder-Bag-Gold-/281456995522). Prada ise 

4385 USD satmaktadır. (https://www.tradesy.com/i/prada-galleria-coral-saffriano-leather-

peach-ostrich-tote/9043720/).  Lüks çanta yapımında Hermes gibi ünlü markalardaha da iddialı 

davranarak, aksesuarlarında platin, altın ve elmas kullanmaktadır. ( 

https://kabinetprive.com/shop/product/hermes-kelly-28-

sellierterrecuiteostrichwithgoldhardware?ref=USD_feed&gclid=Cj0KCQjwyoHlBRCNARIs

AFjKJ6AwS2XFOxkXKTwWuhH9uueo1rdeqG6zF4gdAVDCa2xU_iFhGCtUOr8aAqFNEA

Lw_wcB#active_view).  

Hermes marka devekuşu satışta olan bir çantanın fiyatı ise 328.350 TL dir. İnternette 

devekuşundan mamul çantalar için çeşitli fiyatlar olmakla birlikte, bu çantanın derisinin özel 

olarak işlenmiş egzotik devekuşu derisi olması, el işçiliği kullanılarak üretilmiş olması, seri 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

33 

üretiminin olmayışı, zanaatkarın kendi duygu ve sanatını deriye yansıtmış olması ve dünyada 

bu çantayı kullanacak kişi için tek üretilmiş olması dolayısıyla kullanan kişiyi özel kılması 

çantanın katma değerini katlayarak arttırmaktadır. Her şeyin ötesinde el işçiliği ile işini tutku 

ile yapan zanaatkarlar duygularını da deriye yansıtabilmektedir ve bu da üründe fark 

yaratmaktadır. El işçiliği ile üretilen ürünler zamana yenik düşmemekte yıllar geçtikçe daha da 

değerlenmektedirler ayrıca bunların hem zanaat hem de sanat eseri oldukları da söylenebilir.  

Tüm bu özelliklerinin yanında metalik aksesuarları altın ve değerli materyaller olduğunda daha 

da yüksek fiyatlara satmak mümkündür.  Bu tip ürünleri genellikle Hollywood yıldızları ve 

yüksek gelir düzeyine sahip kişiler kullanmaktadır. Ancak öte tarafta bu tip ürünleri sevdiği 

kişiye karşı yüksek ilgilenim düzeyinde olanların da almak isteyeceği öngörülmektedir; zira 

pazarlama stratejisinde tüketici duyguları çok önemlidir (Yamamoto et al., 2017). İlgilenim 

düzeyi yüksek olan kişilerde örneğin nişanlısına çanta alacak olan tüketici yüksek ilgilenimden 

dolayı  en iyi ve pahalı olana yönelebilecektir (Erdoğan et al.,2015). Bu bağlamda pazarlama 

stratejisi ve reklam önem kazanmaktadır.  Dijital pazarlamada bu konuda büyük fırsatlar 

sunmaktadır. Örneğin sevgililer gününde sıradan günlük kullanım için bir çantayı herkes hediye 

olarak alabilirken el yapımı devekuşu bir çanta sıra dışı özel bir hava yaratacaktır ve sevilen 

kişinin özel olduğu vurgulanacaktır. 

Ülkemiz açısından sıradan ürünler üreterek ucuz fiyata satmak ancak fason ülke 

olmamızla sonuçlanabilir. Bu konuda çalışan tasarımcı ve zanaatkarlar da sıradan olmaktan 

kurtulamaz. Oysa ki devekuşu derisi gibi egzotik derilerle şık ve sıra dışı çantaların el emeği 

ile üretilmesi deri sanayinde ürün geliştirme adına oldukça önemlidir. Özellikle küçük ve orta 

ölçekli sanayicilerimiz için marka yaratma ve el işçiliği, tasarımlara katma değeri çok yüksek 

ürünler geliştirme fırsatı sağlayabilir. 
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ÖZ 

Elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik ilgi ülkemizde her geçen gün artmakla 

birlikte bu artış henüz istenilen düzeye erişememiştir. Buna paralel olarak elektrikli 

araç satın alma niyetini etkileyen faktörler üzerine yürütülen çalışmalar ve akademik 

bilgi birikimimiz de bugüne dek oldukça sınırlı olmuştur. Bu çalışmada, tüketicilerin 

elektrikli araba satın alma niyetini etkileyen faktörleri incelemek amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda, bu çalışmada önerilen araştırma modelinde; tüketici yenilikçiliği, 

tüketici benzersizliği ve tüketicinin keşifsel satın alma davranışlarının, tüketicinin 

elektrikli otomobil satın alma niyeti ile yaşam tarzı arasındaki ilişki incelenmektedir. 

Önerilen kavramsal modeli test etmek için literatüre dayanan 3 temel hipotez 

geliştirilmiş ve ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli 179 

cevaplayıcıdan elde edilen anket verisi aracılığıyla test edilmiş, tüm analizler SPSS 

25 paket programı kullanılarak tamamlanmıştır. Analiz sonuçları; tüketici 

yenilikçiliği, tüketici benzersizliği ve tüketicinin keşifsel satın alma davranışının, 

tüketici yaşam tarzının elektrikli otomobil satın alma niyeti üzerindeki etkisine kısmi 

olarak aracılık ettiğini doğrulamıştır. Araştırma sonuçları çalışmanın sonunda 

tartışılmıştır. 

 
Keywords (kalın): Elektrikli Otomobil, Tüketici Yaşam Tarzı, Tüketici Yenilikçiliği, 

Tüketici Benzersizliği, Tüketicilerin Keşifsel Satın Alma Davranış Eğilimleri 
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ABSTRACT 

Although the interest in electric cars has constantly increase, this increase has not 

reached the desired level yet. Accordingly, little is known about the factors affecting 

intention to purchase electric car and only few studies have focused on this promising 

topic. In this study, we propose that consumer innovativeness, consumer uniqueness 

and exploratory consumer buying behavior mediate the relationship between 

consumer lifestyle and electric car purchase intention.  An empirical study was 

conducted to test our conceptual framework and three hypotheses were developed 

based on literature. The research model was tested with survey data collected from 

179 Turkish respondents. All analyses were carried out using SPSS for Windows 

25.0. Analyses support that  consumer innovativeness, consumer uniqueness and 

exploratory behaviors act as partially mediating variables between the effect of 

consumer lifestyle on intention to purchase electric cars. Practical and managerial 

implications are discussed. 

 

Keywords: Electric Car, Consumer Lifestyle, Consumer Innovativeness, Consumer 

Uniqueness, Exploratory Consumer Buying Behaviors 

 

JEL Classification Code: M30, M31 

 

1. GİRİŞ  

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının gerek çevresel gerekse toplumsal anlamda 

birçok faydası bulunmaktadır. Ancak insanlık için önemli bir yenilik olan elektrikli araçlara 

yönelik tüketici tutumları hakkında bilinenler oldukça azdır. Özellikle gelişmekte olan 

toplumlarda tüketicinin elektrikli ve hibrit otomobiller hakkındaki bilgisi ve ilgilenim düzeyi 

çok düşüktür. Bu nedenle elektrikli otomobil satın almaya yönelik tüketici tutumlarının 

incelenmesi gerek uygulamacılar gerekse araştırmacılar açısından önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda bu çalışmada elektrikli otomobil satın alma niyetine etki eden faktörleri incelemek 

amaçlanmıştır. 
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2. LİTERATÜR 

2.1 Tüketici Yaşam Tarzı 

Günümüzde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için demografik kriterleri 

baz almak yeterli olmayabilmektedir. Bu nedenle işletmeler, tüketicilerin demografik 

özelliklerine ek olarak onların yaşam tarzı gibi psikografik özelliklerini de dikkate 

almaktadırlar. Yaşam tarzına göre bölümlendirme çoğu zaman demografik bölümlendirme 

kriterlerine göre daha anlamlı sonuçlar ortaya koymaktadır (Vyncke, 2002). Özellikle otomobil 

otomobil satın alma kararı gibi yüksek düzeyde katılım düzeyi gerektiren durumlarda yaşam 

tarzı gibi kişiye has durumların tespit edilmesi önem arz etmektedir. Literatürde yürütülen 

birçok çalışma (Schuitema vd. 2013; Axen vd., 2012; Lane ve Potter, 2007) elektrikli otomobil 

tercihinin yaşam tarzıyla ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. 

2.2 Tüketici Yenilikçiliği 

Yeniliği benimseme davranışı yenilik hakkında bir tutum oluşumunu gerektirmektedir. 

Bu tutum formasyonunun, potansiyel uygulayıcı hakkında kişisel özelliklere (yeni deneyimler 

ve yeni şeyler bulma eğilimi gibi) ve yeniliğin özelliklerinin nasıl algılandığı üzerine bağlı 

olduğu bulunmuştur (Peter, Dickie, & Peter, 2005). Wang ve diğerlerine göre (2008), 

tüketicilerin yeni ürün benimseme davranışlarını anlamak kuruluşların ve şirketlerin hedef 

pazarları belirlemelerine, ürünleri konumlandırmalarına ve iletişim stratejilerini tasarlamalarına 

yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda yeniliklerin kabulü; bir kişinin belirli bir sosyal sistemdeki 

diğer üyelere kıyasla yeniliği daha hızlı benimseme derecesi olarak tanımlanmıştır (Rogers. 

2003). 

Tüketici katılımının yüksek olduğu durumlarda karar verme süreci, katılımın düşük 

olduğu durumlardan farklıdır (Laurent & Kapferer, 1985). Ürün ve hizmetler hakkında sahip 

olunan bilgi düzeyi ve geçmiş deneyim tüketici karar sürecini etkilemektedir. Bilinen bir ürünü 

günlük olarak satın almak, yeni bir ürünü satın almaktan farklıdır. Bu doğrultuda elektrikli 

otomobil satın alma kararının; yüksek katılım düzeyi gerektiren bir karar verme sürecini 

içerdiği ve yenilikçi bir tüketici davranışı olduğu söylenebilir. 

2.3 Tüketicinin Benzersizlik İhtiyacı 

Tüketiciler, sahip oldukları ürün ve hizmetleri, kazandıkları deneyimler ve kişisel 

hedefleri doğrultusunda farklılık göstermektedir (Harris & Lynn, 1996). Bu tür bireysel 
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farklılıklar, tüketicinin benzersiz ürünlere sahip olma arzusunu etkilemektedir.  Tüketiciler 

diğer insanlardan farklı hissetmek amacıyla kıymetli ve marjinal olarak algıladıkları ürünleri 

edinmekte, sergilemekte ve bu sayede benzersizliklerini vurgulamak isteyebilmektedirler 

(Tian, Bearden ve Hunter, 2001).  

Benzersizlik ihtiyacı bireysel olarak farklılık gösteren bir durumdur. Bu ihtiyacın 

yoğunluğundaki bireysel farklılıkların birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden üçü; 

“Statü Arzusu” (Cassidy & Lynn, 1989), “Materyalizm” (Belk, Materialism: Trait aspects of 

living in the material world, 1985) ve “Farklılık İhtiyacı” (Snyder & Fromkin, 1980) olarak 

sıralanabilir. Farklılık ihtiyacı (Snyder & Fromkin, 1980) ve sosyal statü (Blumberg, 1974), 

tüketicileri az sayıda bireyde bulunan veya başkasının sahip olmadığı tüketim mallarını, 

hizmetleri ve deneyimleri aramaya ve tercih etmeye yönlendirmektedir. Bu doğrultuda, 

elektrikli otomobile sahip olmanın tüketicinin benzersiz olma ihtiyacını karşılayabileceği 

savunulabilir. 

2.5. Keşifsel Satın Alma Davranışı  

Keşifsel davranışların satın alma eğilimleri, literatürde “alışverişte risk alma, yeniyi 

arama ve çeşitlilik ihtiyacını karşılama” şeklinde tanımlanmış olup; bu eğilimin yüksek olduğu 

kişilerde, sıradan tüketicilere nispeten vitrinleri gezme, diğer tüketicilerle deneyimleri üzerine 

sohbet etme ve pazardaki yeni ürünleri arama gibi davranışlarda daha aktif oldukları 

belirtilmiştir (Raju, 1980; Baumgartner & Steenkamp, 1996). Literatürde keşifsel satın alma 

eğilimleri yüksek bireylerin bilgiyi arama, risk alma, yeni ürünleri satın alma konusunda daha 

ısrarcı oldukları belirtilmiştir (Okutan, Bora, & Altunışık, 2013). 

2.4 Elektrikli Araç Satın Alma Niyeti 

Elektrikli araç kabulünde ekonomik ve finansal engelleri belirlemek için elektromobilite 

konusunda çok fazla araştırma yapılmıştır. Bazı araştırmacılar, farklı ülkeler ile elektrikli araç 

benimseme oranlarını karşılaştırarak, ulusal politikaların etkinliğini (Sierzchula & William, 

2014; Lutsey, 2015), bazıları ulusal sınırlar içerisindeki belirli bölgeleri (Malvik, Vaggen, 

Hannisdahl, & Wensaas, 2013; Mersky, Sprei, Samaras, & Zhen, 2016), bazıları ise elektrikli 

araç sahiplerinin özellikleri derinlemesine incelenmiştir (Egbue & Suzanna, 2012;  Fearnley, 

Pfaffenbichler, Figenbaum, & Jellinek, 2015; Figenbaum & Kolbenstvedt, 2013). Ancak 

elektrikli araç satın alma niyetini etkileyebilecek; yenilikçilik, yaşam tarzı ve benzersizlik 

ihtiyacı gibi kavramlar bugüne dek birlikte incelenmemiştir.  
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3. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Literatür kısmında yer alan araştırma bulgularına dayanan araştırma modeli Şekil 2’de 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın hipotezleri 

Literatüre dayanarak geliştirilmiş hipotezler şu şekildedir: 

H1: Tüketici benzersizliğinin, yaşam tarzı ile elektrikli otomobil satın alma niyeti 

arasında aracılık etkisi vardır. 

H2: Tüketici yenilikçiliğinin, yaşam tarzı ile elektrikli otomobil satın alma niyeti arasında 

aracılık etkisi vardır. 

H3: Keşifsel satın alma davranışının, yaşam tarzı ile elektrikli otomobil satın alma niyeti 

arasında aracılık etkisi vardır. 

4. YÖNTEM 

Araştırmanın verileri anket tekniği aracılığıyla sosyal medya kullanıcılarından elde 

edilmiştir. Verilerin toplanmasında kartopu örnekleme yöntemi benimsenerek araştırmacıların 

sosyal medya hesaplarında yer alan kullanıcılardan anketi kendi profillerinde paylaşmaları 

istenmiştir. Bu sayede toplamda 179 kişiye ulaşılmıştır. 
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5. BULGULAR 

Araştırmaya katılan katılımcıların %21,2’sini bayanlar, %78,8’ini ise erkekler 

oluşturmaktadır. 

Katılımcıların, %7,3’ü ilkokul, %25,8’i ortaokul, %42,4’ü lise, %21,2’si lisans, %2,6’sı 

yüksek lisans ve son olarak %0,7’si doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırmaya katılanları, 

%44,4’ü 1501-3000 TL arasında gelir düzeyinde, %43’ü 3001-4500 TL arasında gelir 

düzeyinde, %7,3’ü 4501-6000 TL arasında gelir düzeyinde ve %5,3’ü 6000 TL üzeri gelir 

düzeyindedir. Araştırmaya katılan katılımcılardan 1500 TL altında gelir düzeyine sahip 

katılımcı bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde, 

%41,7’si 18-34 yaş aralığında, %56,3’ü 35-54 yaş aralığında ve %2’lik kısmı da 54 yaş üstü 

grupta yer almaktadır. Ayrıca katılımcıların %65,6’sı evli iken, %34,4’ü bekârdır. 

5.1 Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

Geliştirilen anket formundaki “Yaşam Tarzı Ölçeği”, “Tüketici Benzersizliği Ölçeği”, 

“Yenilikçilik Ölçeği”, “Keşifsel Davranışların Satın Alma Eğilimi Ölçeği” ve “Satın Alma 

Niyeti Ölçeği” ne ait güvenirlik değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

Ölçek 
Cronbach Alpha 

Katsayısı 

Yaşam Tarzı Ölçeği 0,873 

Tüketici Benzersizliği Ölçeği 0,871 

Yenilikçilik Ölçeği 0,888 

Keşifsel Davranışların Satın Alma Eğilimi Ölçeği 0,701 

Satın Alma Niyeti Ölçeği 0,877 

 

5.2 Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliklerini ve faktör yapılarını test etmek için her 

bir ölçeğe açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu doğrultuda analiz sonuçları aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir.  
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Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Ölçek Faktör 

sayısı 

Açıklanan 

toplam varyans 

(KMO) Örneklem 

Yeterliği 

Yaşam Tarzı Ölçeği 

(VALS 2, SRI, 1989) 
7 %58,052 

KMO: %73,4; Barlett 

Küresellik testi: 2451,98; df:595, 

p<0,000 

Tüketici Benzersizliği 

Ölçeği (Ruvio, Shoham, & Brencic, 

2008) 

3 %63,62 

KMO: %83,9; Barlett 

Küresellik testi: 766,012; df:66, 

p<0,000 

Yenilikçilik Ölçeği  

(Vandecasteele & Geuens, 

2010) 

4 %58,30 

KMO: %80,4; Barlett 

Küresellik testi: 1352,94; df:190, 

p<0,000 

Keşifsel Davranışların Satın 

Alma Eğilimi Ölçeği (Baumgartner 

& Steenkamp, 1996). 

2 %30,78 

KMO: %68,2; Barlett 

Küresellik testi: 783,80; df:190, 

p<0,000 

Satın Alma Niyeti Ölçeği 

(Wen & Noor, 2015) 
3 %62,14 

KMO: %86,6; Barlett 

Küresellik testi: 434,356; df:15, 

p<0,000 

 

5.3 Regresyon Analizine ilişkin Bulgular 

Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin arasındaki ilişkiler regresyon analizi aracılığı 

ile test edilmiştir. Bu doğrultuda aracılık etkisini incelemek için (1) bağımsız değişken ile aracı 

değişken ve (2) bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişki incelenmiş ve daha 

sonra; (3) bağımsız değişkenle aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi 

incelenmiştir (Baron & Kenny, 1986). Tüm bu aşamalardan sonra, ikinci aşamadaki etki 

düzeyinde zayıflama (kısmı aracı) ya da etkinin anlamsız olarak değişmesi (tam aracı) etkisinin 

olduğunu işaret edecektir. Ayrıca Sobel testi ile etki düzeyinde zayıflamanın anlamlı olup 

olamadığı da incelenmiştir. Ek olarak, VIF ve Tolerance değerleri ele alındığında değişkenler 

arasında multicollinearity (çoklu doğrusallık) olmadığı sonucuna varılmıştır. Analiz sonuçları 

modelde yer alan tüm bağımlı değişkenlerin yaşam tarzı ile elektrikli otomobil satın alma niyeti 

arasında kısmi aracılık etkisi olduğunu ortaya koymuştur.  Tablo 3’te regresyon analizine ilişkin 

bulgular özetlenmiştir. 
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Tablo 3. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

 
Adımlar β t Sig. 

Sobel 

Testi 
Analiz Sonucu 

H
1

 H
ip

o
te

zi
 İ

çi
n

 

Adım 1: Yaşam Tarzı    Tüketici Benzersizliği 0,83 5,07 0,00 

Z=3,596 
 

P=0,000 

Adım 2’deki 

ilişkinin 

anlamsızlaşmadığı, 

fakat etki düzeyi 

azaldığı için 

“Tüketici 

Benzersizliği” 

kısmi aracıdır. 

R / R2 0,38 / 0,14 

Adım 2: Yaşam Tarzı    Satın Alma Niyeti 0,496 1,57 0,00 

R / R2 0,496 / 0,249 

Adım 3: Yaşam Tarzı  Satın Alma Niyeti 

Tüketici 

Benzersizliği 

0,409 5,44 0,00 

                0,225 3,00 0,00 

R / R2 / VIF / Tolerance 0,537 / 0,289 / 

1,173 0,852 

H
2

 H
ip

o
te

zi
 İ

çi
n

 

Adım 1: Yaşam Tarzı    Tüketici Yenilikçiliği 0,64 5,77 0,00 

Z=4,389  

 

P=0,000 

Adım 2’deki 

ilişkinin 

anlamsızlaşmadığı, 

fakat etki düzeyi 

azaldığı için 

“Tüketici 

Yenilikçiliği” 

kısmi aracıdır. 

R / R2 0,42 / 0,18 

Adım 2: Yaşam Tarzı    Satın Alma Niyeti 0,496 1,57 0,00 

R / R2 0,496 / 0,249 

Adım 3: Yaşam Tarzı   Satın Alma Niyeti 

Tüketici 

Yenilikçiliği 

0,356 4,79 0,00 

                0,326 4,38 0,00         

R / R2 / VIF / Tolerance 0,576 / 0,332 / 

1,224 / 0,817 

H
3

 H
ip

o
te

zi
 İ

çi
n

 

Adım 1: Yaşam Tarzı    Keşifsel Davranışlar 0,336 4,35 0,00 

Z=2,137 
 

P=0,030 

Adım 2’deki 

ilişkinin 

anlamsızlaşmadığı, 

fakat etki düzeyi 

azaldığı için 

“Keşifsel 

Davranışlar” kısmi 

aracıdır. 

R / R2 0,336 / 0,113 

Adım 2: Yaşam Tarzı      Satın Alma Niyeti 0,496 1,57 0,00 

R / R2 0,496 / 0,249 

Adım 3: Yaşam Tarzı  Satın Alma Niyeti 

Keşifsel 

Davranışlar 

0,431 5,81 0,00 

                0,361 2,60 0,00 

R / R2 / VIF / Tolerance 0,528 / 0,279 / 

1,127 / 0,887 

 

SONUÇ 

Günümüzde çevresel duyarlılıkla ilgili konular işletmelerin ve politikacıların en büyük 

kaygıları arasında gelmektedir. Bu nedenle, elektrikli otomobil gibi emisyon salınımı oldukça 

düşük olan alternatif ulaşım araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaşması, her kesim için büyük 

önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bu tarz yenilikçi teknolojilerin kabulünü etkileyebilecek 

faktörlerin incelenmesi her zamankinden daha önemli bir duruma gelmiştir. Bu çalışmanın da 

bu amaca hizmet ettiği ifade edilebilir. 

Elektrikli otomobiller üzerine gerçekleştirilen önceki çalışmalar bugüne dek özellikle 

satın alma fiyatı, sürüş aralığı, şarj süresi ve batarya özellikleri ve yüzeysel düzeyde elektrikli 

araçların kabulü üzerine odaklanmıştır (Beggs, Cardell, & Hausman, 1981; Bunch, Bradley, 

Thomas, & Kitam, 1993; Chéron & Zins, 1997). Bu çalışmada ise, bu tür otomobillerin teknik 

ve fonksiyonel özelliklerden ziyade; tüketicilerin yaşam tarzlarının ve sahip oldukları 
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karakteristik özelliklerin bu tür araçları satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemek 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmada genel olarak; “yaşam tarzı, tüketici yenilikçiliği, 

keşifsel davranışlar ve tüketici benzersizliğinin elektrikli otomobil satın alma niyeti üzerine 

etkisi nedir?” sorusundan yola çıkılmıştır. Araştırma sonuçları en genel anlamda, yaşam 

tarzının elektrikli otomobil satın alma niyetini etkilediğini ortaya koymuştur. Bu sonucun 

geçmişte yürütülen benzer çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu olduğu ifade edilebilir (Schuitema, 

Anable, Skippon, & Kinnear, 2013; Wen & Noor, 2015). Bununla birlikte, tüketicinin 

benzersizlik ihtiyacının, tüketici yenilikçiliğinin ve keşifsel davranış eğilimlerinin bu etkiye 

aracılık ettiği ortaya konulmuştur. Bu anlamda araştırmanın en özgün katkısının bu noktada 

olduğu düşünülmektedir.  

Araştırma verilerinin sosyal medya üzerinden ve araştırmaya dahil olmak isteyen sınırlı 

sayıda kişiden elde edilmiş olması araştırmanın kısıtları arasındadır. Bundan sonra yürütülecek 

araştırmalar için farklı özelliklere sahip örneklemler üzerinde çalışılması ve farklı tüketici değer 

ve davranışlarının elektrikli otomobil satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi 

önerilmektedir.  
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ÖZET 

 
Günümüz işletmecilik anlayışında sürdürülebilirlik kavramı son derece önemli hale 

gelmiştir. Bunun temel nedeni ise bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarını bozmadan karşılamaktır. Endüstriyel üretim sonucu doğal su 

kaynaklarının kirlenmesi, küresel ısınma, toprak ve havanın kirlenmesi gibi sorunlar 

endüstriyel işletmelerde ciddi çevre baskılarına neden olmaktadır. Öte yandan atık 

arıtımı da sürdürülebilir işletmecilik için hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada  

deri sanayinde konfeksiyon ve saraciye  artığı olan atık deri parçalarından çeşitli 

aksesuarlar yapılarak, atıkların katma değeri yüksek ürünler haline nasıl 

dönüştürülebileceği gösterilmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Deri, Atık, Aksesuar, Sürdürülebilirlik 

JEL Sınıflandırma Kodu: M31, M11 

 

SUSTAINABLE MANAGEMENT MINDSET: TRANSFORMATION OF 

WASTE INTO PRODUCTS WITH HIGH ADDED VALUE IN LEATHER 

INDUSTRY 
 

ABSTRACT 

 
In today's managerial mindset, the concept of sustainability has become very 

important. The main reason for this is to meet the needs of the present generation 

without disturbing the needs of future generations. Problems such as pollution of 

natural water resources, global warming, soil and air pollution due to industrial 

production in industrial enterprises cause serious environmental pressures. On the 

other hand, waste treatment is vital for sustainable management. In this study, it has 

been shown that leather garments and saddlery residues in the leather industry were 

made into various accessories, showing waste could be transformed into products 

with high added value. 

 
Keywords: Leather, Waste, Accessories, Sustainability  

JEL Classification Codes: M31, M11 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde deri işletmelerinde diğer sanayi işletmelerinde olduğu gibi  sürdürülebilirlik 

kavramı önem kazanmıştır. Ham deri organik bir materyaldir ve bozulur formda bulunan ham 

derinin bozulmaz forma dönüştürülmesi ve mamul hale getirilmesi sırasında birçok kimyasal 

maddeden faydalanılmaktadır. Deri işletmelerinin çevresel etkileri sıvı, katı ve gaz atıklardan 

ve ham deriler, enerji, kimyasal maddeler ve su gibi ham maddelerin tüketiminden 

kaynaklanmaktadır (Akyüz, 2006). Öte yanda mamul hale gelen deri konfeksiyon ya da dikim, 

montaj aşamasından geçtikten sonra gerek giysilik, ayakkabılık olsun gerek saraciyelik ya da 

diğer deri türleri olsun atık birçok parça ortaya çıkmaktadır. Bu parçalar kullanılmadan çevreye 

atıldıklarında ciddi bir atık yükü de oluşturma potansiyeline sahiptir. 

Son yıllarda ozon tabakasının incelmesi, yeşil alanların azalması, su ve hava kirliliği 

bilinçlenmiş bir toplumda istenmeyen olumsuzluklardır. Sanayileşmeyi sürdürebilmenin 

yanında çevreye de duyarlı olunmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki çevreyi 

kirlettikten sonra temizlemenin maliyeti kirletmeden önce alınacak tedbirlerin maliyetinden çok 

daha yüksektir ayrıca bozulan ekolojik dengenin eski haline getirilmesi de mümkün değildir. 

Bu bağlamda sürdürülebilir üretimin önemi açığa çıkmaktadır. 1987 yılında ISO 9000 

deklerasyou sanayicileri çevre açısından düşünmeye yöneltmiş, hammaddeyi minimum 

düzeyde kullanma, süreçlerde enerji kullanımının azaltılması veya yenilenebilir enerji 

kaynaklarının aranması yanında zararlı olmayan paketleme malzemelerinin kullanılması ve 

kolaylıkla yok edilmesi gibi sorunlar gündeme getirilmiştir. Bunların sonuçları geniş dalgalar 

halinde tüm sanayi kollarına yansımıştır (Bayramoğlu, 2012). Bu noktada deri işletmelerinde 

çevreci üretim yanında atıkların değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. 

Küresel olarak deri işletmelerinde yürütülen çevresel politikalar sürdürülebilir üretim ve 

tüketim biçimlerine odaklanmıştır. Örneğin Çin’de  oluşturduğu kirlilik yükü bakımından deri 

üretiminde tabaklamaya kadar olan bölümde alt işlentilerin kapatılması konusu gündemdedir. 

Avrupa ülkelerinde birçok fabrika çevre sorunları nedeniyle kapatılmıştır. Deri işletmelerinin 

kapatılmaması için sürdürülebilir üretim bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

Sürdürülebilir üretim ve tüketim: gelecek kuşakların da gereksinimlerini karşılama 

olanaklarında herhangi bir zarara neden olmaksızın, temel ihtiyaçları karşılayan ve yaşam 

kalitesini yükselten ürün ve hizmetlerin kullanımı sırasında doğal kaynak tüketimini, toksik 

maddelerin, atık ve kirleticilerin emisyonlarını en aza indirmek şeklinde tanımlanmaktadır 

(Ofstad, 1994).  
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Bir üretim yönteminin sürdürülebilir olması için; 

1- Çevresel açıdan sürdürülebilir 

2- Üretimin teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir 

3- Sosyal yönden kabul edilebilir olmasına bağlıdır. 

Azapagic ve Perdan, 2000’ a göre sürdürülebilir üretim ekonomik sosyal ve çevre 

boyutlarının kesişim noktasındadır. Tüm bu faktörler birbiriyle direk ilişki içerisinde olup 

karşılıklı olarak birbirini etkilemekte ve desteklemektedirler (Şekil 1). 

 

Şekil 1- Sürdürülebilir üretim 

2.ATIK DERİ PARÇALARINDAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER 

GELİŞTİRİLMESİ 

Gerek saraciyelik ve gerekse giysilik deriler dikim ya da konfeksiyon aşamasında modele 

uygun olarak kesilip, genellikle modele uygun olarak büyük parçalar şeklinde kullanıldığından, 

işletmecinin kullanamadığı birçok atık parça ortaya çıkmaktadır. Bu parçalar kilo bazında 

satılabilmekte veya çöpe atılmaktadır. Bu çalışmada atık deri parçalarından çeşitli aksesuarlar 

üretilmiş ve bu şekilde atık derinin değerli ürünlere dönüşümü sağlanmıştır. Bu aksesuarlar 

ihraç edilebileceği gibi özellikle turistik bölgelerde satışa sunulup ülkemize döviz girdisi 

sağlayabilirler. Örnek çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

2.1.ATIK VAKETA VE VİDALA DERİLERDEN DERİ BONCUK YAPIMI VE 

KOLYE TASARIMLARI 

Bu uygulamada boncuk yapımı için atık vaketa ve vidala derileri kullanılmıştır. Vaketa 

deri bitkisel tabaklama maddeleri ile tabaklanmış büyükbaş hayvan derisine denilmektedir.  

Vaketa deriler genelde 1mm, 2mm civarında saraciye alanında çalışanlar için tercih 
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edilmektedir. Vaketa deriden çanta, kemer, cüzdan, bileklik vb. çeşitli ürünler 

yapılabilmektedir. Vaketa derinin rengi tabaklandığı bitkisel tanenin rengidir. İşlentilerde 

genellikle mimoza kullanılsa da valeks, kestane, sumak, kebrako mazı, meşe vb. de 

kullanılabilir. Hangi bitkisel tanen kullanılmışsa deri o tanenin rengi ve özelliklerini alır. 

Geleneksel yöntemle deriler bitkisel tabaklama maddeleri ile tabaklandığında krom verilmese 

de günümüzde derinin özellikle çatlama-patlama mukavemetini geliştirdiği için bitkisel 

tabaklama maddeleri ile kombine bir şekilde deri çok az miktarda kromla da tabaklanmaktadır. 

Bu derilerde de az miktar krom içerebilmektedir. Arzuya göre sonradan farklı renkte boyalarla 

da boyanabilirler.  

Çalışmada doğal ve kırmızı renge boyanmış atık vaketa derilerinden kesme ve delme 

yöntemleri kullanılarak boncuk üretilmiştir (Şekil 2).   Derinin kalınlığı 2.2 mm’dir. Bizle deri 

parçaları üzerine vurularak kesilmiş ve içleri yine daha küçük çaplı bizle vurularak delinmiş ve 

boncuk yapılmıştır. Kırmızı diş şekilli ve metalik aksesuarlarla kombine edilerek kalın ipe 

dizilmek suretiyle kolye oluşturulmuştur. 

 

Şekil 2- Atık vaketa derilerden deri boncuk yapımı ve kolye tasarımı 

Diğer bir kolye tasarımında ise vidala deri boncuk yapılmıştır. Burada kullanılan vidala 

1.2 mm kalınlıkta olup, deri çanta yapımından arta kalan küçük parçaların elle kesilmesi ve 

ortalarının bizle delinmesiyle oluşturulmuştur. Kolye tasarımında metalik kuş tüyü ve diş 

şeklindeki boncuklarla kombine edilerek, ipe dizilerek kolye haline getirilmişlerdir (Şekil 3). 
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Şekil 3- Atık vidala derilerden deri boncuk yapımı ve kolye tasarımı 

Diğer bir kolye tasarımında ise hem vaketa ve hem de vidala derileri kombine olacak 

şekilde kullanılmış ve aksesuar olarak minik sürahi ve diş şeklinde aksesuaların ipe geçirilmesi 

suretiyle kolye oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4- Atık vidala ve vaketa  derilerden deri boncuk yapımı ve kolye tasarımı 
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2.2.ATIK VAKETA VE PARŞÖMEN DERİLERDEN DERİ  KOLYE TASARIMI 

Parşömen üzerine yazı yazmak için icat edilmiş bir malzemedir. Başta kuzu, oğlak olmak 

üzere gerçekte birçok hayvan derisinin kireçle muammelesi sonucu kıllarının alınması, 

yıkanarak temizlenmesi ve gerilerek kazınıp-kurutulmasıyla elde edilen yazım materyalidir. 

Bilgilerin saklanması ve aktarılması anlamında taşıdığı önem gerçekte bilim ve sanat tarihinde 

önemli bir kilometre taşı olmasını sağlamıştır (Bayramoğlu ve Yılmaz, 2018). Günümüzde 

parşömen çeşitli amaçlarla kullanılsa da ülkemizde tanıtımı ve yoğun talep olmaması nedeniyle 

çok az kişi ve işletme tarafından üretilmektedir. Bu çalışmada atık parşömen kesilmiş ve 

kenarları eskitme şeklinde kesikler açılarak hafifçe yakılmıştır. Daha sonra metal bir aksesuarın 

içerisine yerleştirilerek atık vaketa deriden kesilerek oluşturulmuş deri ip üzerine geçirilerek 

kolye hazırlanmıştır. 

 

Şekil 5- Atık vaketa ve parşömen derilerden  kolye tasarımı 

2.3.ATIK GİYSİLİK DERİLERDEN KÜPE TASARIMI 

Giysilik amaçlı kullanılan deriler genellikle 0.9-1 mm kalınlıkta olmakla birlikte 0.5 mm 

kalınlığa kadar indirilebilmektedir. Genellikle giysilik deri üretiminde krom tabaklama 

maddeleri kullanılmaktadır ve konfeksiyon sonrasında birçok atık parça ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışmada iki farklı renk sarı ve kahverengi atık parçalı deriler yaprak şeklinde kesilmiş ve üst 

üste yapıştırılarak kenarları kesilip süslenmiştir. Sonrasında yakma çalışması yapılarak üzerine 

yaprak damarları oluşturulmuştur ve metalik aparatlar delinerek eklenmiştir. Küpe çift renkli 

olduğu için farklı renklerle kombine edilebilir bir aksesuar olarak tasarlanmıştır. 
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Şekil 6- Atık giysilik derilerden küpe tasarımı 

SONUÇ 

Geçmiş yıllarda çok sık kullanılan bir atasözü vardı: ‘Hap yap para kap’. Aslında bu 

sözcük küçük şeylerle büyük paralar kazanılabileceği yönünde çok anlamlı bir atasözüdür. 

Bizim çalışmamızda bu doğrultuda değerlendirilebilir. Bu çalışmada çeşitli atık derilerden 

aksesuarlar yapılmıştır. Özellikle boncuk yapımı için son derece küçük parçaların kullanımı en 

ufak parçaların bile çöpe atılmadan değerlendirilebileceğine dair en iyi göstergedir. 

Sürdürülebilirlik, yeni nesil işletmecilik anlayışında atık yönetiminde çok önemli bir husustur. 

Deri sanayi atığı olan deri parçalarının değerlendirilerek katma değerli yüksek ürünlere 

dönüşümü hem çevre yönünden ve hem de deri işletme gelirlerinin arttırılması yönünden katkı 

sağlayabilir. Öte yandan Türkiye’de kaybolan halk sanatlarımız arasında dericilik ve deri el 

sanatları önde gelmektedir. Antik çağlardan beri dericilik mesleğiyle yoğrulmuş Anadolu’da 

günümüze gelindiğinde deri el sanatları konusunda çalışanların son derece azalmış olduğu 

görülmektedir. Deri atık parçaları el sanatlarıyla farklı teknikler kullanarak ürüne 

dönüştürüldüklerinde katma değeri çok yüksek ürünler ortaya çıkabilir ve yeni iş kapısı 

açılmasına fırsat verebilir (Bayramoğlu, 2019; Aslan,2018). Bu nedenle yapmış olduğumuz 

çalışmanın temel ve kolay uygulanabilirliği açısından sürdürülebilir işletmecilik anlayışıyla atık 

kullanımı için örnek teşkil edeceğine inanmaktayız. 
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ÖZET 

Örgütlerde insanlar etkileşim içinde bulunur. Bu ortamda insanlar 

arasında çatışma meydana gelmesi kaçınılmazdır. Çatışma örgüt için olumsuz 

bir durum olabileceği gibi etkili bir biçimde yönetildiği durumlarda örgüt ve 

bireye birçok yönde olumlu katkı da sağlayabilir. 

Çatışmaların etkin yönetiminde uygun çatışma yönetim tarzının seçimi 

çok önemli olup bu seçimi etkileyen birçok değişken vardır. Bu değişkenlerin 

en önemlilerinden biri kişilik tipleridir. 

Bu çalışmada bir örgütteki insanların kişilik tiplerinin çatışma yönetimi 

stratejilerine etkisini belirlemek maksadıyla İstanbul ili içerisinde sanayi 

işletmelerinde görev yapan 182 birey üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. 

Araştırmada Beş Faktör Kişilik Ölçeği ve Çatışma Yönetimi Envanterleri 

kullanılmıştır. Veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen 

sonuçlara göre beş faktör kişilik özellikleri ile çatışma yönetim tarzları 

arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki çatışma yönetimi 

stratejilerinden uyum üzerinde kişilik özelliklerinden nevrotizmin; çatışma 

yönetimi stratejilerinden işbirliği üzerinde kişilik özelliklerinden yeni 

deneyimlere açıklık ve uyumluluğun pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu 

görülmüştür. Çatışma yönetimi stratejilerinden güç kullanma üzerinde kişilik 

özelliklerinden uyumluluğun, çatışma yönetimi stratejilerinden kaçınma 

üzerinde ise kişilik özelliklerinden sorumluluk bilincinin negatif yönde 

anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Çalışma ilerde bu alanda yapılacak 

araştırmalar için bir literatür kaynağı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Kişilik, Çatışma Yönetim Tarzları, 

Çatışma. 
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THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON THE 

CONFLICT MANAGEMENT STYLES IN 

ORGANIZATIONS 

 

ABSTRACT 

People interact in organizations. It is inevitable that there will be 

conflict between people in this environment. Conflict can be a negative 

situation for the organization but it can also contribute positively to the 

organization and the people in many ways when it is effectively managed. 

The choice of appropriate conflict management style in effective 

management of conflicts is very important and there are many variables 

affecting this choice. One of the most important of these variables are 

personality types. 

In this study, a survey was applied on 182 people working in production 

companies in Istanbul province in order to find the influence of personality 

traits of people on conflict management styles. Five Factor Personality Scale 

and Conflict Management Inventory were used as instrument in the study. 

According to the results obtained from the statistical analysis on the data, it 

was determined that there were significant relationships between the five 

factor personality traits and conflict management styles. As a result, 

statistically significant and positive relations were found between 

accommodation and neuroticism; collaboration and openness, agreeableness. 

Negative relations were found between competition and agreeableness; 

avoidance and conscientiousness. The study will be a literature source for 

future researches. 

     Keywords :Big Five, Personality,  Conflict Styles. 

 

GİRİŞ 

Birey hayatta yalnız değildir. Yaşamını sürdürdüğü aile, okul, iş gibi her ortamı diğer 

bireylerle paylaşır. Bu paylaşım sırasında çeşitli sebeplerden ötürü bireyler arasında çatışma 

yaşanabilir. Hayatta sürekli değişimler yaşanır. Değişim de örgütlerde ve kişiler arası 

ilişkilerde çatışmalara neden olabilir. Örgüt içindeki çatışmalar kaçınılmazdır. Çatışma 

bireyin kendi içinde, bireyler arasında veya örgütler arasında olabilen, farklılıklar, 

tutarsızlıklar, adaletsizlikler, algılama sorunları, bağımlılıklar, uyumsuzluklar gibi sebeplere 

dayalı olarak ortaya çıkan olumsuz davranışlardır.  

Örgütlerde yaşanan çatışmaların iyi yönetilmesi örgütün yapısı ve işleyişinin zarar 

görmemesi açısından çok önemlidir. Çatışma olumsuz bir anlama sahip olmasına rağmen 

klasik yönetim yaklaşımının aksine modern yaklaşıma göre belli bir seviyede tutulması örgüt 
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açısından tamamen yok edilmesinden daha faydalı olabilir. Bu yüzden yöneticiler 

zamanlarının %21’ini çatışmaların çözümlenmesine harcamaktadır (Ergün, 1997, s. 16).  

Çatışma yönetimi stratejilerini etkileyen birçok faktör vardır. Bunların en 

önemlilerinden biri bireylerin kişilik özellikleridir. Kendimize ve çatışmaya bakış açımız 

çatışmaya cevap verme şeklimizi güçlü bir biçimde etkiler. Çoğu kişi çatışmalara otomatik 

bir yanıt geliştirir. Bu yanıtlar genellikle kişilik özellikleri ve çatışma yönetim stratejilerinin 

bir ürünüdür. Kendi kişiliğimizi ve diğerlerinin kişiliklerini daha iyi anladığımız zaman 

kendimizle ve diğerleriyle daha barışık olabiliriz. Kişilik bireyin ruhsal genetik yapısıdır 

denilebilir. Her insan için farklıdır. Farklı kişilik tiplerini sınıflandırmak için A/B tipi kişilik 

modeli, beş faktör kişilik özellikleri modeli gibi yaklaşımlar geliştirilmiştir.(Smith, 2003, s. 

3) 

Bu çalışmada beş faktör kişilik özellikleri olan dışa açıklık, nevrotizm (duygusal 

tutarsızlık), geçimlilik/uyumluluk (yumuşak başlılık), sorumluluk bilinci (özdenetim) ve 

Yeni deneyimlere açıklık (gelişime açıklık) ile çatışma yönetimi stratejilerinden işbirliği, 

rekabet (güç kullanma), kaçınma, uzlaşma ve uyum arasındaki ilişkiler yönetici ve çalışan 

seviyesinde incelenmiştir. Bu amaçla üretim işletmelerinde çalışan mavi yakalı ve beyaz 

yakalı çalışanlara anket uygulanmıştır. 

KİŞİLİK 

Kişilik, bireyin kendisini ve diğer bireyleri tanımlamak amacıyla kullandığı bir kavram 

olarak ifade edilmektedir. Kişilik kavramı İngilizce’de “personality” olarak ifade edilmektedir. 

Personality, kişi anlamında kullanılan “person” sözcüğünden türetilen bir kavramdır. Söz 

konusu kavram, İngilizce’ye Latince “persona” sözcüğünden geçmiştir. Ayrıca Antik Roma’da 

tiyatro oyuncularının oyunlarda yüzlerine takmak için kullandıkları “maske” anlamına gelen 

bir sözcüktür. Bu maske sözcüğü ile tiyatro oyuncularının oynadıkları rol, karakter, kişi ve 

kişilikler anlatılmaya çalışılmıştır (Demirtaş, 2017, s. 2). 

Kişilik kavramı yaygın bir şekilde kullanılmasına ve bilimsel olarak pek çok incelemeye 

konu olmasına rağmen, kişilik kavramının tanımı üzerinde psikologlar tarafından uzlaşmaya 

varılamamıştır. Çünkü kişilik kavramının tanımı ve psikolojinin bu alt dalının kapsamına dahil 

olan konular da kişilik psikologlarının süregelen tartışma konuları arasında yer almaktadır. 

(İnanç & Yerlikaya, 2012, s. 3).  
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Literatürde kişilik kavramı üzerine yapılmış tanımlamalardan bazılarına aşağıda yer 

verilmiştir. Buna göre kişilik;  

i. Kişilerin sergilediği özgün ve sabit davranış, fikir ve duygu kalıbıdır (Greenberg, 1999, 

s. 40). 

ii. Kişinin kendisi ve dış dünya ile kurduğu ilişkide nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini 

ve nasıl davrandığını belirleyen, zaman içinde tutarlı, devamlı, tahmin edilebilir, kişiye 

has ve durumdan bağımsız özellikler bütünüdür (Demirtaş, 2017, s. 5).  

iii. Kişiyi diğer kişilerden ayıran nispeten kalıcı eğilimler ve niteliklerdir (Veccohio, 1988, 

s. 85).  

iv. Kişinin sahip olduğu tüm özellikleri yansıtan ve onu kendine özgü kılan özellikler 

bütünüdür (Tutar, 2016, s. 279).  

v. Bir kişinin diğerlerine tepki göstermek ya da onlarla etkileşim halinde olmak amacıyla 

kullandığı bütün yollardır (Robbins & Judge, 2013, s. 135) gibi ifadelerle 

tanımlanmıştır.  

Beş Faktör Kişilik Özellikleri Modeli 

Kişiliği incelemek ve tanımlamak üzere oldukça çok sayıda yaklaşım bulunmaktadır. 

Kişilik özellikleriyle ilgili çok sayıda yaklaşım bulunmasına rağmen bu yaklaşımların içinde 

son yıllarda en çok kabul gören, bizim de uygulama kısmında kullandığımız yaklaşım olan beş 

faktör kişilik modelidir (Bolton, Becker, & Barber, 2010, s. 537). Bu beş faktör, Dışa açıklık, 

uyumluluk, sorumluluk bilinci, Nevrotiklik ve yeni deneyimlere açıklıktır. 

Dışa açık özellikler sergileyen bireylerin genel özelliklerinin sosyalleşme derecesi 

yüksek, diğer bireylerle iletişime geçmekten hoşlanan, konuşmayı seven, iddialı tiplerin 

oluşturduğu ifade edilmektedir (Barrick & Mount, 1991, s. 5; Yoon, 1997, s. 31).  

Duygusal dengenin tersi olan nevrotiklik, kızgınlık, depresyon, kaygı, alınganlık, 

hassasiyet, gergin olma gibi hoşa gitmeyen duyguları yaşama eğilimidir (John, Caspi, Robins, 

Moffitt, & Stouthamer-Loeber, 1994, s. 161). 

Uyumluluk, bireyin çevresindeki diğer bireylerle birlikte hareket etme konusunda sahip 

olduğu becerileri ifade etmektedir. Bireyler, çevrelerinde gelişen olayları anlamlandırır ve 

bunlara yönelik eylemlerde bulunmak ister. Bu eylemler birey dışındaki kişi ve grupları 

ilgilendirdiğinde uyumluluk önemli bir nitelik değeri kazanır. Bireyin kendisi dışındaki 

bireylerin de isteklerine ve ihtiyaçlarına gösterdiği saygı kadar uyumluluk gelişir. Aksi 
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durumda rekabet duygusu artar, bireyler ve gruplar arasında yıkıcı çatışmalar kaçınılmaz hale 

gelir. Uyumluluk özelliği kişilerin işbirliğine ne kadar yatkın olduğuyla ilgilenen bir kişilik 

özelliğidir. Uyumluluk özelliklerine ilişkin ölçümlerde daha yüksek puanlar alan bireyler, 

güvenilen, şefkatli ve yardımsever olan bireylerdir. Uyumluluk özelliklerine ilişkin ölçümlerde 

daha düşük puanlar alan bireyler ise, düşmanca ve şüpheci hareket ederler, işbirliğinden ziyade 

rekabet etmeyi severler ve çıkarlarını ön planda tutan davranışlar sergilerler (Burger, 2006). 

Sorumluluk bilinci, bireyin kararları ve eylemleri neticesinde, kendisiyle ve çevresiyle 

ilgili gelişebilecek durumların, olayların sonuçlarını kabul etmesini sağlayan tutum ve 

davranışları ifade etmektedir. Olgunluğun bir belirtisi olan sorumluluk bilinci özelliği, bireyin 

tüm yaşamını etkileyecek öneme sahiptir. Sorumluluk sahibi bireyler, makul derecede mantıklı 

ve rasyonel kararlar veren bireyler olarak algılanırlar. Bu bireyler düzenli, dakik ve planlı 

olmanın yanında, diğer bireylere bağımlı olmadan hareket ederler, güvenilirlerdir ve kurallara 

uyma konusunda fazlasıyla titizdirler. Zorluğa yüksek seviyede katlanarak işini mükemmel 

şekilde yapma eğilimi gösterirler. Bazen zorlukların üstesinden gelemediklerini 

düşündüklerinde bu bireyler aceleci ve sonuçlarını dikkate almadan hareket etme eğilimi 

gösterebilirler (Costa & McCrae, 2008, s. 234).  

Bazı araştırmacılar tarafından entelektüellik, bazı araştırmacılar tarafından gelişime ve 

deneyime açıklık, bazı araştırmacılar tarafından ise kültür olarak adlandırılan yeni 

deneyimlere açık olma boyutu; yaratıcı olabilme, kültürlü, meraklı, hayal gücü geniş, orijinal 

fikirler üretebilen, açık fikirli ve sanata duyarlı gibi özellikler içerir (Barrick & Mount, 1991, 

s. 4-5). 

ÇATIŞMA 

Çatışma kavramı yazarlar tarafından pek çok farklı şekillerde ve farklı alanlarda 

tanımlanmıştır. Çatışma yönetsel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve siyasi bir konudur. 

Dolayısıyla çatışma kavramının net bir tanımının yapılması oldukça güçtür. Bireyler doğumdan 

ölüme kadar büyük bir mücadele içerisinde olurlar. Bu nedenle kimi zaman kendilerine rakip 

olan diğer bireylerle rekabet içine girerek, kimi zaman da çevrelerinde bulunan bireylerle iş 

birliği yaparak ihtiyaçlarını karşılamakta ve yaşamlarını sürdürmektedirler. Çatışma 

kapsamında bireylerin gereksinimlerinin karşılanmasına engel olan her tür problem yer 

almaktadır. Çatışma birbirleriyle etkileşim içinde olan bireyler arasında türlü nedenlerden 

dolayı ortaya çıkan anlaşmazlık ya da fikir ayrılığı olarak ifade edilebilmektedir. Bu tanım 

bireyler arası çatışmayı tanımlar niteliktedir. Ancak çatışma yalnız bireyler arasında ortaya 
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çıkan bir durum değil, bireyin kendi iç dünyasında da ortaya çıkabilen bir durumdur.(Sığrı & 

Gürbüz, 2013, s. 483). 

Çatışma örgüt bünyesinde çalışanların yaşı, eğitim düzeyi, görevi ve cinsiyeti gibi sosyal 

özelliklerine bakılmaksızın, yetiştikleri aile, ahlak, kişilik, bakış açısı ve dünya görüşü gibi 

unsurlardan kaynaklanır. Bireylerin birbirinden farklı özelliklere sahip olması, örgüt içinde 

çatışmanın ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Çatışmanın zamana ve mekana göre 

farklılık gösteren üç temel öğesi vardır. Bunlar; çatışmaya taraf olan grup veya örgüt, çatışmaya 

yol açan olgu veya olgular, çatışma sonucunda yaşanan durumlardır. Bu üç öğenin zamana ve 

mekana göre farklılık göstermesi sebebiyle çatışmalar farklı çevre ve zamanlarda farklı 

biçimlerde ortaya çıkmaktadır (Yeniçeri, 2009, s. 38). Çatışmanın ortak yönleri ise anlaşmazlık, 

aykırılık, mücadele ve uyumsuzluk olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte bir çatışmadan söz 

edebilmek için öncelikle ortaya çıkan çatışmanın algılanması gerekmektedir. Örgüt bünyesinde 

bir çatışma ortaya çıkmadan önce engel olunması, çatışma yaşandıktan sonra çatışmanın 

kaynaklarının tespit edilmesi ve çatışmanın iyi bir şekilde yönetilerek örgüt açısından olumlu 

olmasının sağlanması hayati bir öneme sahiptir.(Yatkın, 2008, s. 11). 

Çatışma Yönetim Stilleri 

1926 yılında örgütlerde bireyler arası çatışma ile başa çıkma yolları ilk kez Mary Paker 

Follett tarafından beş stil olarak kavramsallaştırılmıştır. Follett’in kavramsallaştırması 

kapsamında uzlaşma, hükmetme ve bütünleştirme olmak üzere üç temel çeşit ve kaçınma, 

bastırma olmak üzere de iki tane ikincil tür vardır. 1964 yılında Blake ve Mouton, 1976’da 

Thomas, daha sonra Rahim ve Bonoma bu konuyu tekrar yorumlamışlar ve bugün literatürde 

yer alan 5 çatışma yönetim tarzı ortaya çıkmıştır. Bunlar iş birliği, güç kullanma, uyum, uzlaşma 

ve kaçınmadır(Rahim, 2002, s. 216-217). 

Problem çözme olarak da anılan iş birliği(bütünleştirme) kendinin ve çatışma içerisinde 

olan diğer tarafların ihtiyaçlarına önem veren bir kazan – kazan yaklaşımıdır. Odak noktasında, 

çatışma taraflarının menfaatlerini göz önünde bulunduran bir çözüm yolu üretilmesi vardır 

(Nahavandi, Denhardt, Denhardt, & Aristigueta, 2014, s. 349).  

Yarışmacı tarz olarak da anılan rekabet(güç kullanma) diğer tarafları göz ardı ederek 

yalnızca kendi ihtiyaçlarını gidermeye önem veren bir kazan - kaybet yaklaşımıdır. Bu çatışma 

yönetimi tarzında tarafların kendine güvenleri yüksek olurken, iş birliği düşük olmaktadır 

(Schermerhorn, Hunt, Osborn, & Uhl-Bien, 2010, s. 241).  
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Kaçınma kendisine ve diğer taraflara olan ilginin düşük olduğu bir çatışma yönetimi tarzı 

olarak ifade edilmektedir. Kişi hem şahsi hedeflerine hem de diğer tarafın hedeflerine önem 

vermemekte ve ortaya çıkan problemi göz ardı etmektedir. Bu çatışma yönetimi tarzı karşı 

tarafın problem çözme yeteneğini engellemek ve onu güçsüzleştirmek amacıyla kullanır 

(Folger, Poole, & Stutman, 2013, s. 116). 

Uzlaşma çatışmaya taraf olan bireylerin her birinin istek ve amaçlarının kendine özel 

olduğu, kendini açık bir şekilde anlatmaya dayanan ve temelinde karşılıklı güvenin yattığı 

kazan - kazan yaklaşımının benimsendiği bir çatışma yönetimi tarzı olarak ifade edilmektedir 

(Kindler, 1997, s. 97). 

 Uyum bireyin kendisine olan ilgisinin düşük olduğu, diğer bireylere olan ilgisinin yüksek 

olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu çatışma yönetim tarzı, farklılıklara önem veren ve 

ortak yönler üzerinde durarak diğer tarafın menfaatlerini tatmin etme çabasındadır. Birey uyma 

gösterdiğinde, şahsi istek ve beklentilerini göz ardı edip, diğer tarafın istek ve beklentilerini 

karşılama amacına sahip olmaktadır (Yürür & Soygüzel, 2010, s. 36). 

KİŞİLİK TİPLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE ETKİSİ 

Çatışma yönetiminde tanımlanmış bazı yönetim tipleri vardır. Hangi çatışma yönetimi 

tipinin seçileceği kişinin karakterine, konuya atfettiği öneme ve diğer birçok değişkene göre 

değişebilmektedir. Rahaman vd. (2010), kişinin kendine verdiği önem ve diğerlerine verdiği 

öneme göre beş çatışma yönetiminin hangisine başvurmasının daha olası olduğu konusunda 

Rahim modelini kullanmışlardır. Buna göre kendine az çevresine az önem veren bireyler 

kaçınmaya, kendine az karşı tarafa fazla önem veren bireyler uyum sağlamaya, kendine fazla 

çevresine fazla önem veren bireyler iş birliğine, kendine çok karşı tarafa az önem veren bireyler 

rekabete, iki eksende de ortalama seviyede olan bireyler ise uzlaşmaya eğilimlidir. Burada sözü 

edilen beş çatışma yönetimi stratejisi genel kabul görmüş stratejilerdir. Büyük 5 karakter 

özelliğinin bu yöntem ve tutumlara büyük etkisi bulunmaktadır. Büyük 5’in içerisindeki her 

karakter özelliğinin nasıl bir çatışma yönetimi stratejisiyle bağlantılı olabileceği aşağıda 

incelenmiştir.  

Bu incelemeler ışığında, bir bireyin çatışma karşısında nasıl bir tavır takınacağı, kişilik 

özelliklerine bakılarak basit düzeyde tahmin edilebilir. Sorumlu kişilik sahibi bireyler 

sorumluluklarının farkında olan, üzerlerine aldıkları görevleri yerine getirmeye çalışan, öz 

disiplinleri yüksek bireylerdir. Bu kişilik özelliği çatışma yönetimi açısından incelendiğinde, 

sorumlu kişiliğin çatışma ihtimaline hazırlanma ve bunun için plan yapmaya yatkın olacağı 
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tahmin edilebilir. Sözü edilen bu yaklaşım, incelenen çatışma yönetimi stilleri içerisinde 

yansıtılmamaktadır. (Barry & Friedman, 1998). Fakat yüksek sorumluluk özelliklerine sahip 

bireyler aynı zamanda çatışmaların çözümlenmesinde belirledikleri amaçlar konusunda 

kendilerini sorumlu hissederler. Bu nedenle işbirliği tarzı gibi bütünleştirici davranışlar 

gösterme eğilimi içerisinde olsalar bile, kendi amaçlarına önem verdiklerinde de rekabetçi (güç 

kullanma) özellikleri baskın çıkabilir (Erkuş ve Tabak, 2009: 221). 

Uyumluluk puanı yüksek olan bireyler anlayışlı, yardımsever, iş birliğine yatkın olarak 

karakterize edilmektedir. Uyumlu olmayan bireyler ise zıtlaşmaya yatkın, şüpheci ve rekabetçi 

olmaktadır. Uyumluluk kişiler arası ilişkileri etkileyen bir faktördür. Anlayış gösterme ve 

empatinin önemli olduğu alanlarda ortaya çıkar. Uyumluluk puanı düşük olan kişiler, diğer 

insanların ne düşündüğünü ve olayların diğerleri açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını 

önemsemezler. Dolayısıyla, düşük uyumluluğun rekabetçi çatışma yönetim stilini doğurması 

beklenebilir. Bu karakteristiği gösteren bireyler yalnızca kendi çıkarlarını göz önünde 

bulundurarak hareket ederler. Başka birinin zarar görebileceği bir çözüm için çalışmaktan 

çekinmezler. Yüksek uyumluluğa sahip olan bireyler ise diğer insanların ne düşündüklerini ve 

olayların onlar açısından nasıl sonuçlanacağını önemsemektedirler. Dolayısıyla bunların ödün 

vermeye hazır oldukları ve uzlaşma stilini tercih ettikleri gözlemlenmiştir (Moberg, 2001).  

Dışa açıklık genelde pozitif, sosyal, enerjik, eğlenceli, diğer insanlara ilgili bir birey 

özelliği olmasının yanında baskın, güçlü ve iddialı gibi sıfatlarla da nitelenebilir. Bu 

özelliklerinin bir sonucu olarak çatışmalarda rekabet (güç kullanma) yaklaşımının seçilmesine 

sebep olur. (Bono vd., 2002: 319-320).MBTI ölçüm metotlarını kullanan bir çalışma, dışa 

açıkların iş birliği stratejisini tercih ettiklerini belirlemiştir (Mills, Robey, & Smith, 1985).Dışa 

açıklık iş birliği stili için olmazsa olmaz bir faktördür.Bunun yanında dışa açık bireyler her 

zaman çıkarlarını korumak için harekete geçme isteğine ve yeteneğine sahiptir. Bu yüzden iş 

birliğinin yanı sıra dışa açık bireylerin rekabetçi çözüm yoluna başvurmaları da olasıdır. Bu 

bağlamda iş birliği stilinin kullanılması için diğer kişilik özelliklerinin de uygun olması gerekir. 

Uyumluluk, yeni deneyimlere açıklık ve sorumluluk bilincinin yüksek olması iş birliği stilinin 

kullanılma ihtimalini arttıran faktörlerdir (Antonioni, 1998).  

Yapılan bazı araştırmalarda, yeni deneyimlere açıklık faktörü kaçınma tarzı ile pozitif 

korelasyon sağlamışken, uzlaşma tarzı ile negatif korelasyon içinde çıkmıştır (Bono vd., 2002: 

320). 
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Çatışma yönetim tarzlarından uyumun seçilmesi için kişinin taviz vermesi gerekmektedir. 

Kişinin bu yola başvurması için olmazsa olmaz özellik uyumluluktur. Bunu destekleyici faktör 

olarak yüksek nevrotizm görülmektedir, zira nevrotik bireyler çatışmaya katlanamazlar ve bir 

an önce sonuçlanması için her şeyi yapabilirler (Antonioni, 1998). Rekabetçi (güç kullanma) 

stilin uygulanması için ise olmazsa olmaz özellik uyumluluğun düşük olmasıdır. Bunun 

yanında yüksek dışa açıklığa sahip olan bireyler de rekabetçi stili tercih etmektedirler 

(Antonioni, 1998).  

Kaçınmacı stil için ise öncelikle dışa açıklığın düşük olması gerekir. Bunun yanında 

ayrıca yeni deneyimlere açıklığın düşük olması beklenir. Bu iki özelliğe sahip olmayan 

bireylerin çatışmalara müdahil olmamaları zordur ve karakter açısından bunu tercih etmezler 

(Antonioni, 1998). Son olarak, uzlaşma stili için en önemli kişilik özelliği uyumluluktur. 

Uzlaşma stiline bunun dışında büyük bir etki yapan kişilik özelliği bulunmamaktadır 

(Antonioni, 1998). 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bu çalışmada; İstanbul İli genelinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerindeki (mavi ve 

beyaz yakalı) çalışanların kişilik tipleri(dışa açıklık, yeni deneyimlere açıklık, sorumluluk 

bilinci,  geçimlilik / uyumluluk, nevrotizm  / duygusal dengesizlik) boyutları ile çatışma 

yönetim yaklaşımları (uyum, uzlaşma, güç kullanma/rekabet, işbirliği, kaçınma) arasındaki 

ilişkisel bağı tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Bu araştırmada, birincil veri toplama yöntemlerinden olan anket uygulaması 

yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmaya konu olan problemi çözmek ya da 

tespit etmek için kullanılan bu yöntemin amacı da; ele alınan hipotezlerin test edilmesi 

sonucunda ortaya çıkan bilgileri sistematik bir biçimde toplamak ve saklamaktır (İslamoğlu, 

2003, s. 107). 

Araştırmada, 2 kısımdan ve toplam 64 sorudan oluşan bir anketten faydalanılmıştır. 

Anket formunun üst kısmında, yapılan çalışmanın kapsamı, anket uygulamasının nasıl olacağı 

ve doldurulurken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin kısa bir açıklama vardır. Buna göre 

anketin 1. kısmında çalışanların ve yöneticilerinin kişilik özellikleri boyutları ile ilgili 44 

kapalı uçlu soru Benet-Martinez ve John (1998); 2. kısmında çalışanların ve yöneticilerinin 

çatışma çözüm tarzları ile ilgili 20 kapalı uçlu soru bulunmaktadır (De-Dereu, et all, 2001). 
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Araştırmada, birincil veri toplama yöntemlerinden olan anketten yararlanılmıştır. 

Anketin amacı; araştırmanın problemini çözecek ve alınan hipotezleri test edecek bilgileri 

sistematik bir biçimde toplamak ve saklamaktır (İslamoğlu, 2003, s. 107). Anketteki sorular 

yüz yüze görüşme yöntemiyle cevaplandırılmıştır. Bu araştırmada uygulanan anketlerin 

cevaplandırılmasında 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekteki değerlendirme seçenekleri 

ise şu şekildedir: 1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 

5-Kesinlikle katılıyorum. 

Anket formundaki değişkenler; gruplar halinde sorulmuş, değişkenler arasındaki 

farklılıkları göstermek ve birbiriyle karıştırılmaması için açıklayıcı cümlelerle ifade edilmiştir. 

Anket, nasıl doldurulacağına ilişkin bir örnek ile de örneklendirilmiştir. 

Araştırma evrenini, İstanbul’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşları oluşturmaktadır. Bu 

evren içinden seçilen toplam 21 sanayi kuruluşu ise; araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi olan 21 sanayi kuruluşu çalışanlarına anket 

uygulanmış ve bu ankete 185 çalışan katılmış ancak 182 anket kabul görmüştür. 

Araştırma sonucunda elde edilen veri ve bilgilerin analizinde, SPSS 11,5 programı 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan analizler; anketi cevaplayanların demografik 

özelliklerine ait frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve 

araştırma hipotezlerinin test edilmesi için regresyon analizlerinden oluşmaktadır. 

Araştırmadaki bulgular p<0.01 ve p<0.05 anlamlılık düzeylerinde sınanmıştır. Araştırmada 

kullanılan güvenirlik analizi, anketin güvenilir olması demektir. Yani, ankette yer alan 

soruların gerekli bilgiyi elde etmeye elverişli olmasıdır. Faktör analizi, çok sayıdaki 

değişkenler arasında ilişkilere dayanarak verilerin daha anlamlı ve özet biçimde sunulmasına 

hizmet eden çok değişkenli analiz tekniğidir. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki 

ilişkinin düzeyi ve yönünü belirlemek amacı ile yapılır. Regresyon analizi ise; bağımsız 

değişkenle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin niteliğini ve yönünü belirleyen bir analiz 

tekniğidir (İslamoğlu, 2003).   

Korelasyon Analizleri 

Korelasyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyi ve yönünü belirlemek amacı 

ile yapılır. Korelasyon analizinde,  araştırma sonucundan elde edilen bulgular p<0.01 ve 

p<0.05 anlamlılık düzeylerinde çift taraflı olarak sınanmıştır.  
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Tablo 4. 7. Korelasyon Tablosu  

** Katsayı  0.01 düzeyinde anlamlı   *Katsayı 0.05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 4.7’ye göre; modeldeki değişkenlere ait Pearson korelasyon katsayıları, ortalama, 

standart sapma ve korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Değişkenlere ait standart sapma 

değerleri 0,65 ile 0,92arasında hesaplanmış olup bu, değerler arasındaki varyans (değişkenlik) 

miktarının, geçerli analiz yapılması için yeterli seviyede olduğunu göstermektedir. Çatışma 

yönetimi boyutları arasında, en yüksek ilişki uzlaşma ile işbirliği arasında pozitif korelasyon 

p<0,01 (0,654) düzeyinde anlamlıyken,  en düşük ilişki ise çatışma yönetim yaklaşımlarından 

güç kullanma stili ile kişilik tipleri boyutlarından uyumluluk arasında negatif korelasyon 

p<0,05 (-0,157) düzeyinde anlamlıdır. Kişilik tipleri boyutlarından olan dışa açıklık ile yeni 

deneyimlere açıklık arasında pozitif korelasyon p<0,01 (0,515) düzeyinde anlamlılık 

içermektedir. Bu veriye göre; dışa açık kişilik sahibi insanların yeni deneyimlere de sıcak 

bakacakları şeklinde değerlendirme yapılmaktadır. Çatışma yönetimi yaklaşımlarından 

kaçınma ile kişilik tipleri boyutlarından nevrotizm arasında pozitif korelasyon p<0,01 (0,306) 

düzeyinde anlamlıdır. Buradan nevrotik kişilik tipindeki insanların yaşadıkları çatışmalarda 

çözüm yöntemi olarak kaçınmayı seçebileceği sonucuna varılmaktadır. Çatışma yönetimi 

yaklaşımlarından işbirliği ile kişilik tipleri boyutlarından dışa açıklık arasında pozitif 

korelasyon p<0,01 (0,309), yeni deneyimlere açıklık arasında pozitif korelasyon p<0,01 

(0,424), sorumluluk bilinci arasında pozitif korelasyon p<0,01 (0,419), uyumluluk arasında 

pozitif korelasyon p<0,01 (0,409) düzeyinde anlamlıdır. Buradan işbirliği stilini nevrotik 

kişiler hariç diğer 4 kişilik tipine sahip insanın da tercih edebileceği görülmektedir. 

Regresyon Analizi ve Hipotez Testleri 

Değişkenlerin çok sayıda ve karmaşık oluşu, ayrıntılı analiz yapmayı ve çok sayıdaki 

değişkenin olay üzerindeki etkilerini ve bunların önlemlerini bilmeyi gerektirmektedir 

(İslamoğlu, 2003). Bu nedenle yapılan anketlerin analizi için çoklu analiz tekniklerine ihtiyaç 

duyulmuş ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi, bağımlı değişken 
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üzerinde etkisi olduğu varsayılan teorik değişkenlerin, gerçekten etkili olup olmadığını ve 

hangi değişkenlerin ötekilere göre daha etkili olduğunu test etmeye hizmet eden analiz 

tekniğidir (İslamoğlu, 2003). 

Araştırma kapsamındaki hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi 

kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizinin amacı regresyon denkleminin parametrelerinin 

değerlerini saptamaktır. Araştırma kapsamındaki tüm modeller SPSS 11,5 istatistik paket 

programı ile analiz edilmiştir ve elde edilen sonuçlar ve hipotezlerin testi, aşağıda sırası ile 

açıklanmıştır. 

Kişilik tipleri boyutlarının (dışa açıklık, yeni deneyimlere açıklık, sorumluluk bilinci, 

uyumluluk ve nevrotizm) çatışma yönetimi yaklaşımlarını (uyum, uzlaşma, güç kullanma, 

işbirliği ve kaçınma) yordama derecesini belirlemek için yapılan çoklu regresyon analizi 

sonuçları Tablo 4.8’de verilmiştir. 

Tablo 4.8. Regresyon Analizi Sonuçları 

 

** Katsayı  0.01 düzeyinde anlamlı   *Katsayı 0.05 düzeyinde anlamlı 

SONUÇ 

Çalışmada kişilik tipleri ile çatışma yönetimi yaklaşımları arasındaki ilişkiler, 

İstanbul’daki üretim işletmeleri çalışanları ile gerçekleştirilen bir uygulama ile ortaya 

konmuştur.  

Araştırma, çalışanların yaşadıkları çatışmalarda hangi yaklaşımı tercih edeceklerini 

belirlemeye yönelik sürdürülmüştür. İstanbul’da faaliyet gösteren, üretim işletmeleri çalışanları 

üzerinde gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgulara göre; çalışanların kişilik tipleri 

olan yeni deneyimlere açıklık ve uyumluluk/geçimlilik ile çatışma yönetim yaklaşımlarından 

uzlaşma ve işbirliğine dayalı yaklaşımlar arasında tespit edilen pozitif yönlü ilişki 
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görülmektedir. Bu sonuçlar literatür araştırmasına dayanan teorik öngörümüzü de 

desteklemektedir. 

Çatışma yönetimi stillerinden uyuma kişilik tipleri boyutlarından nevrotizmin yaptığı 

pozitif etkinin anlamı; nevrotik karaktere sahip kişilerin gerginlik, ürkeklik gibi olumsuz 

duygulara sahip olmalarından ve çatışma esnasında artış gösteren bu tarz duyguları bastırmak 

istemelerinden dolayı uyum stilini tercih edebilecekleri şeklinde açıklanabilir. Antonioni’ye 

(1998:341) göre de, nevrotik kişilerin uyum stilini seçmesi beklenir. Nevrotik kişilere çatışma 

ortamında karşı tarafın beklentilerini yerine getirme ve artan olumsuz duyguları azaltmada 

uyum tarzının destek olacağı düşünülebilir. 

Çatışma yönetimi stillerinden uzlaşmaya kişilik tiplerinden uyumluluk, sorumluluk 

bilinci ve yeni deneyimlere açıklığın yaptığı pozitif etkinin anlamı; uyumluluk özelliğine 

sahip kişilerin empatiye yatkın, ödün vermeye meyilli olmalarından; sorumluluk bilincine 

sahip kişilerin çatışma ihtimaline hazır, plan yapmaya yatkın olmalarından ve çatışmada 

mutabakat sağlanacak şekilde davranışlar sergilemelerinden; yeni deneyimlere açık kişilerin 

ise yaşadıkları çatışmanın şartlarını değerlendirdiklerinde iki tarafın da çıkarlarını koruyacak 

şekilde fedakar davranmalarından ötürü uzlaşma stilini tercih edecekleri şeklinde izah 

edilebilir. Moberg’e, (2001; 49-50) göre yeni deneyimlere açık bireyler, çatışmanın 

çözümünde daha hoşgörülü bir yaklaşımı tercih ederek uzlaşma tarzını kullanırlar. Ayrıca 

uyumluluğu yüksek kişilerin de uzlaşma tarzını tercih edebilme olasılığı yüksektir.  

Çatışma yönetimi stillerinden güç kullanmaya kişilik tipleri boyutlarından nevrotizmin 

ve yeni deneyimlere açıklığın yaptığı pozitif, uyumluluğun yaptığı negatif etkinin anlamı; 

nevrotik karaktere sahip kişilerin korkulu, öfkeli, üzüntülü, depresif bir yapıya sahip 

olmalarından çıkarlarını korumaya yönelerek; yeni deneyimlere açık kişilerin de çatışmada 

mutlak kendi galibiyetini hedefleyerek ve buna yönelik davranış sergileyerek güç kullanma 

stilini tercih edecekleri, uyumlu karaktere sahip kişilerin ise geçimli karakterleri sebebiyle 

başkaları üzerinde güç kullanmaları ve çıkarları için hareket etmeleri zor olduğundan güç 

kullanma stilini tercih etmeyecekleri şeklinde yorumlanabilir. Park-Antonioni’ye (2007: 110) 

göre, nevrotik kişiler sahip oldukları anksiyete ve olumsuz duygular sebebiyle çatışmalarda 

kontrolü kaybedebilir ve güç kullanma tarzını tercih edebilirler. Yine Moberg’e  (Moberg, 

2001)’göre uyumluluk arasında yüksek negatif yönlü korelasyon vardır. 

Çatışma yönetimi stillerinden işbirliğine, kişilik özelliklerinden uyumluluk ve yeni 

deneyimlere açıklığın yaptığı pozitif etkinin anlamı; uyumluluk özelliğine sahip kişilerin 
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anlayışlı, yardımsever ve ekip çalışmasına yatkın olmaları, yeni deneyimlere açık kişilerin ise 

çatışmaya neden olan problemin kök nedenini araştırıp çözüm yollarını aramalarından dolayı 

işbirliği stilini tercih edecekleri şeklinde değerlendirilebilir. 

Çatışma yönetimi stillerinden kaçınmaya kişilik tipleri boyutlarından nevrotizm ve 

uyumluluğun yaptığı pozitif, sorumluluk bilincinin yaptığı negatif etkinin anlamı; nevrotik 

karaktere sahip kişilerin sahip oldukları olumsuz duyguları bastırmak için; uyumlu kişilik 

tipine sahip kişilerin de kabul edici ve duygusal yönleri ağır bastığında öteleme eğilimlerinin 

ortaya çıkmasıyla kaçınma stilini tercih edecekleri, sorumluluk bilincine sahip kişilerin ise 

çatışmaya hazır durumlarıyla çözüme ulaşmaya istekli olacaklarından kaçınma stilini tercih 

etmeyecekleri şeklinde yorumlanabilir.  

Kişilik tipleri boyutlarından dışa açıklığın hiçbir çatışma yönetimi yaklaşımına anlamlı 

bir etkisi tespit edilememiştir. Buradan, kişilik tipleri ile ilgili yapılan çalışmalara göre 

girişken, aktif, iddialı, maceracı, iyimser, sıcakkanlı gibi sıfatlarla nitelenen dışa açık kişilerin 

bu özelliklerinden ötürü herhangi bir çatışma yönetim tarzını benimsemedikleri, çatışmada 

içinde bulundukları duruma göre bir tavır sergiledikleri sonucuna varılabilir.  

ÖNERİLER 

Elde edilen bulgular doğrultusunda çatışma yönetim yaklaşımları içinden, özellikle 

işbirliği ve uzlaşma yaklaşımlarının daha çok tercih edilmesiyle beraber çatışmaları 

yönetmede etkili olarak algılandığı görülmektedir. Bu yaklaşımların tercih edilmesinde ise; 

kişilik tipleri boyutları olan yeni deneyimlere açıklık ve uyumluluk boyutlarının etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

Bu sonuçlara göre; kişilik tiplerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarına yönelik tercihlere 

yansıdığı belirlenmiştir. Bu anlamda üretim işletmeleri çalışanlarında işbirliği ve sıcak 

ilişkilerin geliştirilmesine destek olunması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede yüksek 

seviyede bireysel ve örgütsel performansa erişilebilir. Buna göre, çalışanların etkin olacak 

çatışma yaklaşımlarını seçmelerinde bu iki yaklaşım üzerinde durmaları ve kendilerini bu 

yönde geliştirmeleri gerektirdiği söylenebilmektedir. 
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ABSTRACT 

With the disappearance of borders, globalized markets have led organizations 

to seek new ways to sustain their lives. For this reason, organizations should follow 

the new opportunities to be formed and to organize the necessary activities within 

the organization in order to keep up with the change (Keçecioğlu ve Oktay, 2011). 

For this reason, organizations must successfully manage their intellectual capital in 

order to provide a competitive advantage in the market and increase their market 

values (Ölçer ve Şanal, 2007). 

The purpose of this employee is to determine the impact of the human capital 

dimensions in organizations with corporate academies on technical knowledge and 

skills capital, motivation, innovation and adaptation, and the effect of employee 

satisfaction, job stress, turnover, organizational commitment and job success on the 

dimensions of employee behavior outcomes of employee social capital. 

In the study, face to face and online methods were used as data collection 

technique. The surveys were completed by 198 employees working at the general 

directorates of four participation banks within the borders of Istanbul. As a result of 

the surveys collected, 188 survey forms were considered appropriate and included 

in the study. 

As a result of the study; While the increase in motivational capital from 

the sub-dimensions of human capital shows that it affects job satisfaction and 

organizational commitment positively, it is observed that the job stress and 

the tendency to turnover the job decrease. 

In the study; While the increase in employee's social capital, which is 

one of the sub-dimensions of human capital, increases the success of the 

employee, it is seen that the job stress is decreasing. 
 

Key Words: Intellectual Capital, Human Capital, Corporate Academy 
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INTRODUCTION AND THEORETICAL BACKROUND 

 As information sharing expresses process information or experiences, coordinating, 

disseminating and communicating process, the mentioned process increases the productivity of 

enterprises, helps the development of assimilation and innovation capacity and provides a 

sustainable competitive advantage (Keskin, Şentürk ve Beydoğan, 2018). Nowadays, one of the 

most up-to-date problems of today is the rapid aging of knowledge and the failure of the 

education provided in traditional universities to meet the needs of the organizations forced them 

to produce alternative solutions. One of these solutions is the corporate academies that gained 

importance after the 1990s. (Ünal, 2012).  

 The basic criterion for the organizations to be able to take advantage of the competitive 

advantage, to adapt rapidly to innovations and changes and to create profitability and 

productivity is the characteristics, quality and the level of knowledge of the employee involved 

in the organization. (Şerbetçi, 2003). 

 In addition to knowledge management, the competition environment that forces 

organizations to restructure, organizationally renew, strengthen their capital structure and seek 

new strategies to achieve a sustainable high performance level. (Demirel ve Demir, 2011). The 

corporate academies that emerged in the USA and whose numbers are increasing rapidly are 

seen as a means of enhancing the competitive advantage of the organizations by developing 

human resources. (Ünal, 2012).  

 Corporate academies are an important discussion and research subject in the area of 

strategic human resource development. In the focus of the discussion, there is the question of 

whether the corporate academies are a simple objection in the area of education or whether 

there is a paradigm rise in the development of corporate human resources capital. (Holland ve 

Pyman, 2006). 

 Developments in recent years in the global economy have triggered international 

competition, and have made an impact on the importance of human capital, which is among the 

intellectual capital elements of the information economy and firms. In this direction, developed 

countries have pioneered the promotion of lifelong education and learning, especially in terms 

of appreciation of human resources (Özaydın, İlhan ve Bayrak, 2015).  
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 Today, organizations are united in the fact that the basic factor in the preparation and 

implementation of management and production models that will be effective in preparing for 

the future and staying in a strong competition environment is human. (Şerbetçi, 2003). Human 

capital, which can be considered as the most difficult capital element to be defined in the 

elements of intellectual capital, represents the value of the knowledge, skills and experiences 

of the company employees and is the main starting point of the innovation and renewal process. 

(Özaydın, İlhan ve Bayrak, 2015).  

 The most important role of human resources is to be able to dominate human knowledge 

in the process of transition to the information society. The infrastructure of socio-economic 

development, which encompasses the human element, is called human capital. Human capital 

is of great importance in terms of business management (Şerbetçi, 2003).  With the increase in 

the importance of knowledge, there has been a change in many areas from social characteristics 

to business life. The service sector has developed, the industrial sector has been in the 

background. As the free-market economy ihas been heavily felt, the customers were given more 

choice in choosing the products and services they wanted. In order to gain competitive 

advantage, organizations feel more and more deeply obliged to maintain and develop the 

surplus value they have, and to innovate in the products or services they produce. (Örnek ve 

Ayas, 2015). Organizations should focus on activities to improve organizational performance 

by increasing the performance of employees due to the contribution of human capital to 

competitiveness. In this context, it is necessary to focus on the basic goals and objectives of the 

employees' approaches, a good understanding of the focal points, determination, measurement 

and development of key success factors in the responsibility of senior management. (Demirel 

ve Demir, 2011).    

 In today's business world, change is inevitable. The way to keep up with the change or 

give direction is through innovation. The purpose of organizations is not only to serve their 

customers but also to improve their quality of life and to encourage changes (Drucker, 1998). 

With the development of mass media in the process of transition from industrial society to 

information society, the dynamics of business world are changing rapidly. The concept of 

intellectual capital, which emerged in the last quarter of the 20th century, pointed out the 

importance of assets that could not be seen by hand, which played an important role in gaining 

competitiveness through knowledge-based business style. The most important point that 
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intellectual capital emphasizes is the knowledge, which is a new production factor, leading to a 

new transformation (Aşıkoğlu, 2008).  

 In today's world, where the phenomenon of change and its effects on organizations are 

felt more every day, the provision of competitive organizational skills at various levels is 

becoming increasingly important. (Demirel ve Demir, 2011).  Competitive advantage is that 

companies perform their activities in a cheaper and better than their competitors; that makes 

them more successful. Long-term success is a "sustainable competitive advantage". 

 The growth rate of a organization depends on both quantitative (numerical) and 

qualitative (managerial) aspects of the human capital it owns and the investments made by the 

organization on human capital. (Gossling ve Rutten, 2007). Competition, which contributes to 

the growth rate, is an important area of work, especially since it contains very important 

functions. (Demirel ve Demir, 2011).   

 In this study, the effect of the current human capital on the employee behavior outcomes 

in organizations with corporate academies is examined. Although there are studies conducted 

separately in the literature, there are not many studies that examined the two subjects together. 

This study was carried out because of the insufficient research on the effects of four dimensions 

of human capital on the five dimensions of employee behavior outcomes. 

STUDY MODELS AND HYPOTHESES 

Issues such as job satisfaction, job stress, turnover tendency, organizational commitment 

and job success and employee behavior are the main subjects of interest for organizational 

behavior and human resource management. In the study, dependent variable is the outcomes of 

employee behavior and the independent variable is human capital. The relation between the 

sub-dimensions of these two variables will be examined. The following figure shows the 

dimensions of the behavior outcomes and the dimensions of human capital and the relationship 

between them.    
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 Study Models  

 

H1,2,3,4,5: There is a positive effects between the dimensions of human capital and 

employee outcomes.  

METHODOLOGY 

 The research was conducted by face to face and internet survey techniques. The survey 

was collected under 2 main headings except for demographic questions. The survey consists of 

45 questions. 

 The research population consists of the general management employee of 4 participation 

banks operating in Istanbul. Totally 220 survey forms distributed and 188 of them returned. Of 

the 188 attendees 148 were male and 40 were female. mean of age is 30,69. 

Regression Analysis Results 
INDEPENDENT 

VARIABLES 
DEPENDENT VARIABLES 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Job Satisfaction Job Stress 
Turnover 

Tendency 

Organizational 

commitment 
Job Success 

 t  t  t  t  t 

Technical 

Knowledge and 

Talent Capital 

-,075 -,776 ,145 1,202 ,012 ,111 -,058 -,572 ,120 1,047 

Motivation 

 Capital 
,614 6,395** -,249 -2,064* -,433 -3,840** ,655 6,490** ,015 ,131 

Innovation and 

Adaptation Capital  
-,014 -,168 ,058 ,563 ,010 ,102 -,085 -,976 -,011 -,108 

Employee Social 

Capital 
,135 1,585 -,210 -1,970* -,044 -,443 ,058 ,650 ,329 3,254** 
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F 33,102** 4,120** 11,505** 25,618** 10,101** 

R2 ,420 ,083 ,201 ,359 ,181 

Adjusted R2 ,407 ,063 ,183 ,345 ,163 

 

 To measure human capital is used which was developed by Subramaniam ve Youndt 

(2005). The scale included 4 items for technical knowledge and talent capital, 5 items for 

motivation capital, 4 items for innovation and adaptation capital, and 4 items for employee 

social capital. The reliabilities of these scale were .86 for technical knowledge and talent capital, 

.87 for motivation capital, .74 for innovation and adaptation capital and .87 for employee social 

capital.  

 For job satisfaction measurement; Turkish version of 6 item job satisfaction scale was 

used, developed by Rusbult ve Farrell (1983). The reliability of this scale was .87. 

 For job stress measurement; Turkish version of 7 item job stress scale was used, 

developed by House ve Rizzo (1972). The scale adapted to Turkish by Ergün and Çelik (2005). 

The reliability of this scale was .93. 

 For turnover tendency measurement; Turkish version 4 item turnover tendency scale 

was used, developed by Rusbelt, Farrell, Rogers ve Mainous (1988). The reliability of this scale 

was .90. 

 For organizational commitment measurement; Turkish version 7 item organizational 

commitment scale was used, developed by Allen ve Meyer (1997). The reliability of this scale 

was .89. 

 For job success measurement; Turkish version 4 item job success scale was used, 

developed by Rusbelt, Farrell, Rogers ve Mainous (1988). The reliability of this scale was .86. 

 Data analyses were conducted by using SPSS packet program. First level confirmatory 

factor analysis (CFA) conducted on sub four dimensions of human capital, job satisfaction, job 

stress, turnover tendency, organizational commitment and job success. Since data normally 

distributed, covariance matrix was computed with maximum likelihood. Initially model fit 

values were poor so some items had to discarded (Technical knowledge and talent capital: 1, 

innovation and adaptation capital: 1, job satisfaction:1, turnover tendency: 1, organizational 

commitment: 2) for better model fit. 
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 We used separate multiple regression analyses to examine the expected relations. Five 

regression models were developed to examine the effects of sub four dimensions of human 

capital on job satisfaction, job stress turnover tendency organizational commitment job success. 

 The regression models examining the effects of motivation capital on job satisfaction 

(see model l) (p<0.0l), job stress (see model 2) (p<0.05), turnover tendency (see model 3) 

(p<0.0l) and organizational commitment (see model 4) (p<0.0l) were found to be statistically 

significant. 

 The regression models examining the effects of employee social capital on job stress 

(see model 2) (p<0.05) and job success (see model 5) (p<0.0l) were found to be statistically 

significant. 

RESULTS AND DISCUSSION  

 As a result of the survey conducted among the employees of the general management 

of four participation banks in Istanbul, the relations between the human capital dimensions and 

the employee behavior outcomes have been demonstrated. According to the results of the study, 

significant and positive relationships between human capital and the behavior outcomes were 

determined. 

 The research aims to determine the effect of the organizations having corporate 

academies on the behavior outcomes of human capital. To determine this effect, a questionnaire 

was applied to the employees in the organizations. According to the results of the study; The 

significant relationship between human capital dimensions and employee behavior outcomes 

generally corresponds with theoretical knowledge based on literature research. (Bozbura ve 

Toraman, 2004; Yıldız, 2011; Ölçer ve Şanal, 2007; Kızıl, 2010; Örnek ve Ayas, 2015). In other 

words, the findings show that human capital is a significant predictor of employee behavior. 

 When the obtained R2 values are compared, it is seen that there are dimensions of 

employee behavior outcomes that are most explained by human capital and job satisfaction. It 

is seen that the turnover and job success of human capital is lower than the previous dimensions.

  The human capital and the relationship capital assets used to explain the 

intangible assets of the organizations positively affect the market value of the organization. 

(Bozbura ve Toraman, 2004). It can be said that today's information society organizations create 

more value with their intellectual capital compared to their physical and financial capitals. It is 
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important that intellectual capital is made visible, measured and observed on operational 

performance. (Yıldız, 2011).  

 The basis of the concept of intellectual capital is based on knowledge, and for this 

reason, intellectual capital, classified as human capital, structural capital and relationship capital 

in the literature, has a critical role for the banking sector. 

 Intellectual capital, which can be transformed into innovation within organizations, has 

an increasing ability to increase operational performance. Organizations that think strategically 

and need high performance beyond survival; they should act by considering the relationship 

between intellectual capital and innovative job behavior (Örnek ve Ayas, 2015). 

 In summary; The results of the study reveal that human capital in banks has a significant 

effect on employee behavior outcomes. Human capital is a fact that needs to be taken into 

account and developed for organizations. Now, only the financial and physical capital of banks 

are not prioritized. (Kızıl, 2010). Organizations need to successfully manage their intellectual 

capital in order to provide a competitive advantage in the market and to increase their market 

value. Successful management of intellectual capital means creating, storing, organizing and 

implementing critical information to achieve the desired results (Ölçer ve Şanal, 2007). 
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ABSTRACT 

 

The Z generation, composed of individuals born in 1990’s who are fast 

learners intertwined with technology, draws our attention to their aptitude to 

adjust to the new knowledge and pace of time. They grow in the consumer 

society and their inner worlds considerably differ from the members of other 

generations. Many members of this generation will graduate and start working 

in a few years. They have expectations and ways of learning that are different 

from the other generations and they will transform the companies and change 

the dynamics of the working life because they have a very good command of 

digital processes. The expectations of the generation Z is a work place far from 

hierarchy where they can have transparency, equal opportunities and express 

themselves openly. The generation Z would not want get lost in details but focus 

on the outcome, and their ability of compact thinking will definitely be useful 

for their work life. In the contemporary earth where transformation is constant, 

the alterations amongst family configurations, social ideals, work lives and 

cohorts are shifting quickly. Through the chronicle of manhood, every group of 

youngsters has made further advancement and superior circumstances than 

earlier as it has more information and talent than the prior generation. Since the 

necessities of the humans are focused in their benefits, their goals, sentiments 

and requisites vary rapidly based on the phase and conditions, and the variances 

between generations also vary correspondingly. At this time of 21st century 

where digital know-how has developed to be an essential part of existence in all 

sectors, one may notice the transformation in the Z Gen that utilizes such high 

tech tools in a dynamic and intricate manner. Such that it is normal for the 

youngsters born in such a digital setting and growing aligned with by this 

technology to be also segregated from their precursors. The goal and objective 

of this scholastic research is to resolve the characteristics of Z generation who 

are born after 1995 – 2000s and put forward management and business strategies 

for the corporations, institutions and firms when they are employing or working 

with members of this generation. 

  
Keywords: Generation Z, Generation Y, Generation, Cohort 
JEL Classification: M31, G21 
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Z KUŞAĞI JENERATİF ÖZELLİKLERİNİN 21.YY İŞLETME 

STRATEJİLERİNE ETKİLERİ UZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

ÖZET 

90’lı yıllarda doğup çok hızlı öğrenen ve gelişen, teknolojiyle iç içe bireylerden 

oluşan Z jenerasyonu bilginin ve zamanın hızına çok kolay adapte 

olabilmeleriyle dikkat çeker, tüketim toplumu içinde büyürler ve onların iç 

dünyaları diğer jenerasyonlara göre hatırı sayılır ölçüde farklıdır. Birkaç yıla 

kadar eğitimlerini bitirip kariyer surecine başlayacak olan ve diğer 

jenerasyonlardan değişik ihtiyaç ve öğrenim sistematiğine sahip olan bu yeni 

jenerasyon, dijital başkalaşımlara son derece egemen oldukları için kurumları 

evrimleştirecek, çalışma hayatının yapısını farklılaştıracak bir jenerasyondur. Z 

jenerasyonunun teferruatta kaybolmama, hedefe yoğunlaşma ve bütünleşik 

analiz kabiliyetlerinin çalışma dünyasında yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Değişimin son derece çabuk olduğu günümüzde aile dinamikleri, sosyal 

değerler, çalışma hayatı ve jenerasyonlar arasındaki varyasyonlar da sürekli 

farklılık göstermektedir. Tarih sürecinde, bir jenerasyon önceki jenerasyona 

kıyasla daha fazla enformasyon ve yeteneğe haiz olduğu için çabuk progres 

sağlamış ve yükselmiş olan refaha sahip koşullarda hayatlarını ikame 

ettirmişlerdir. Doğası gereği insanoğlu çıkarları, hedefleri, hisleri ve talepleri 

ortam ve durumlara göre çabuk farklılık gösterdiğinden dolayı jenerasyonlar 

içinde  varyasyonlar da uyumlu şekilde farklılaşmıştır. Bu varyasyon sürecini 

dijital gelişmenin tüm sahalarda ve sektörlerde yaşama entegre duruma geldiği 

21. yy ortamında bu gelişmelerden aktif ve kompleks bir şekilde istifade eden 

jenerasyon olan “Z Jenerasyonu” ya da “Z Kuşağı” olarak isimlendirilen nesilde 

fark etmekteyiz. Bahsettiğimiz ilerleme sürecinin nihayetinde, dijital dünyaya 

gelmiş, günümüz teknolojisi ile etkiletişim içinde yetişen gençlerin de önceki 

jenerasyonlardan farklılık göstermesi normaldir. Araştırmamızda Z jenerasyonu 

olarak adlandırılan ve 1995 – 2000 senelerinden sonra hayata gelmiş olan 

jenerasyonun özelliklerini ortaya koyarken, şirketlerin, kurumların, ya da 

işletmelerin bu jenerasyon özelliklerine haiz personelleri ise alırken ve birlikte 

çalışırken ne tür yönetim ve işletme stratejileri takip etmeleri gerektiğini 

sunmaktır. 

 
Anahtar Kelimeler : Z kuşağı, Y kuşağı, Jenerasyon, Kuşaklar 

JEL Sınıflandırma Kodu: M31, G21 
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INTRODUCTION 

How do we want to see today’s children and young people, who constitute the generation 

Z and will be important for building and developing the 21st century by comprising its working 

and producing section in the future? Or are we ready to meet their expectations and understand 

them in relation with the working life? What are their expectations from the working life? In 

order to look for answers to these and similar questions and make healthy decisions in a healthy 

world, the generations Z and Y, and the generations Y and X have to understand and listen to 

each other. 

The most significant characteristic separating the generation Z from the others is their 

birth at a time when the digital high technology is commonly used. Learning and teaching how 

to use this technology in a useful way gains importance in a period when the digital and high 

technology guides our daily lives and social media influence every area of our lives. It is crucial 

who will undertake this duty and what type of a program it will be used in. 

Certainly, this duty must be carried out by the managers, educators and academicians 

within the management and education bodies of the country. The generation Z, who extensively 

use computers and the digital technology, prefers texts to speaking and computers to reading. 

The individuals of this generation do not spend so considerable time outside, they communicate 

virtually, and cannot imagine a life without computers and smart phones. They have no idea 

about a life without technology. A generation that lives and grows up under a financial 

depression shall take a move into the working environment under a huge economic burden. And 

the working life deems the generation Z as a knowledgeable and continuously self- improving 

one. 

This generation may play a great role in the efficient work and success of the companies 

as they do not get lost in details and can pinpoint them. We can say that the generation Z comes 

into prominence with such benefits. However, it is necessary to mention that their low sense of 

belonging and quick discouragement make it difficult for the businesses to keep these people 

in their organization within their standard systems. The generation Z is regarded as a generation 

that likes acting individually rather than teamwork and can create spaces where they can express 

themselves. 

For generation Z, work fulfillment is essential too, beside earning money. They can 

immediately adapt themselves to the swiftness of the information and time, individuals 
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belonging this generation go after having fun and continuously absorbing while employed. 

Because they have the chance of improving their abilities quickly especially with the immense 

effect of high tech and have the dominance to define the prospect of the organizations, this 

generation has become the most important group needed by the businesses.The generation Z is 

the one which will create difference for organizations when compliance with the positions in 

businesses is ensured. Organizations must leave behind the traditional human resources 

implementations and adopt the understanding of skill management so that they can attract 

members of this generation to the business, provide them with the necessary significance, 

improve their skills for their career and keep them in the business because of their differences 

such as an unlimited career understanding and weak organizational commitment. 

1. DIFFERENT GENERATIONS AND GENERATION DIFFERENCES: 

Generation differences are the fundamentals known to be possible with the experiences 

and knowledge which will be passed down from one generation to the next in order to proceed 

and make progress in terms of the community life; the changes in the generations are stated as 

the forces that move within a certain process (Comte, 1974: 635-641). In the later years, the 

researcher Karl Mannheim (Mannheim, 1998) made an extensive and systematic research on 

the generations. In his study, he defined the generations as communities who have common 

habits and common cultures and share these values. Jean-Claude Lagree (Lagree,1991) 

described the term of generation as communities who lived in the same historical period, got 

influenced by the same events and have the same social identity. 

In the glossary of Turkish Language Association, the generation term is defined as the 

community of the people who were brought to world more or less in the same years and 

experienced the circumstances of the same age, and therefore, similar problems and a similar 

destiny and who were assigned the similar duties (www.tdkte- rim.gov.tr). 

When sociological definitions are reviewed, generations can be described as the groups 

with common values, beliefs, expectations and behaviors because they were born on certain 

dates, got influenced by the common events such as social, political and economic ones during 

the socialization period and were assigned similar responsibilities due to the circumstances 

(Çora H., Aydin S., (2016)). 

It is not right to classify and assess the generations only in terms of when they were born. 

Meanwhile, it is also necessary to define the feelings, opinions and experiences of the 
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individuals who constitute the community of generations. Every generation has its own 

characteristics, value judgments, attitudes, strong and weak sides together with the way of  life 

perception and different types of communication “except for the current living and working 

habits”. These generations are specified according to the years they were born: “X generation” 

is attributed to 1965-1979, “Y generation” to 1980-1999 and “Z generation” to 2000-2021 (Çora 

H., Aydin S., (2016)). 

The theory of generations describes the generation X as people who were born between 

1960 and 1970, give importance to having a career, prefer watching a movie to reading a book, 

are emotional, well-groomed, open to changes and focus on professional success and as 

individuals who have similar characteristics in different geographies; they were pictured as  an 

idealist, satisfied and loyal generation (Senbir, 2004: 24) . Described as a cohort that  obeys the 

directions, has a strong consciousness of belonging, respects the authority, come into 

prominence with being loyal and hardworking (www.mostar.com.tr ), the generation X has 

witnessed a lot of discoveries and inventions. People from the generation X found themselves 

with washing machines, transistor radios, cassette players and pickups and experienced quite 

many renovations. Technologically, they tried adapting themselves to the computer systems, 

and therefore, the ways of working (www.hurriyet.com.tr). The generation Y is the generation 

in which people were born between 1980 and 1999, know the technological innovations, grew 

up with computer and Atari games, were introduced to cell phones when they were teenagers, 

have developed social skills, have adopted flexibility in the work environment and work hours, 

find it important to express themselves rather than having a career and play an active role in the 

decision-making manner (Howe and Strauss, 1992). The generation Y is the one in which the 

difference between generations is felt mostly. Because they like being independent, are fond of 

their freedom and different in their working lives. They do not like working between the work 

hours defined. Therefore, they need to focus on the work rather than the work hours. In this 

case, it is important to make them a part of the work. Compared to the generation X, the 

generation Y has less organizational commitments and it is said that they change their jobs quite 

often (danisman-muratdanis- man.blogspot.com). 

The theory of the generations X and Y was considered insufficient by Hammill (Hammill, 

2005) after the internet got popular and the products such as cell phones and tablets became a 

must in our lives and developed with the phenomenon of the generation Z. 
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The generation Z refers to the people who were born right before and after 2000. Their 

capacities of reaching information are higher thanks to the technology. The generation Z, which 

starts education at an early age, exhibits a faster mental development. Their individualism is 

stronger compared to the generations X and Y. 

Social media is the most obvious way of their socialization. Regarded as the children of 

the digital era, the generation Z is also known to have the capability of doing more than one 

task simultaneously. The generation Z has turned the wearable, portable etc. technological 

products into a must in their daily lives (Senbir 2004; Williams, 2010). 

The generation Z likes using the online sources and the mobile technologies. They play 

with ipads instead of toys and grow up with the technology. They are active in every area with 

the smart phones, ipads or tablet computers, which are popular today. They prefer socialization 

especially through the internet (www.hurriyet.com.tr). 
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One of the main differences distinguishing the generation Z from the previous ones is their 

birth at a time when a change is experienced fast and in pieces (Altuntuğ, 2012). 

2. GENERATION Z: 

The generation which consists of the people born in Turkey after 2000 is also named as 

the “Crystal Generation”. Specified as ‘deeply emotional’ by the experts, this generation 

includes people who never lived at a time without the internet and never summarized anything 

from the pages of the Britannica Encyclopedias while doing homework. It is a generation in 

which people are continuously “connected” to the virtual world with their smart phones 

everywhere and talk to each other with emojis, icons and gifs on social media instead of talking 

on the phone or writing e-mails. They are more sensitive to social events, the environment, 

technological developments, economy, social injustice and inequality 

(ikiletisim.wordpress.com). The people in the generation Z attracts attention with their 

behaviors of enjoying themselves, comprehending the technology quickly and completing their 

duties carefully in a short time. We can describe the generation Z, which is comprised  of exactly 

the children of the technological era, as the Digital Residents. The generation Z, who has the 

highest synchronization of motor skills such as hands, eyes, ears etc. in the history of humanity, 

consists of result-oriented, unsatisfied, irresolute and born consumers. They prefer living alone. 

They give importance to justice and peace. Especially the developments in technology caused 

the individual characteristics of the people in the generation Z to be different from the other 

generations. This generation is predicted to be the most educated generation of the history 

(www.humanica.com.tr). 

They saw the economic difficulties experienced by the generation Y such as serious 

unemployment of the new graduates in not only Turkey but also in the USA and Europe 

following the global crisis, took them as a lesson and now they are more eager to work. They 

are more mature in this sense compared to the generation Y. They have a mindset similar to 

that of the generation X. They want to start working at an early age. The attention span of the 

generation Z is shorter than that of the generation Y. They communicate with symbols, emojis 

and emoticons beyond the short texts with 140 characters preferred by the generation Y. 

Visuality is more important than the texts in their communication. For example; pictures with 

caps etc. which we often see on social media indicate it (ikiletisim.wordpress.com). For the 

generation Z, everything sold on the internet can be bought. They prefer e-trade for all of their 

needs. Therefore, their shopping carts are a few times above normal. 
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Table 2: Work-Related Characteristics and Opinions of the Generations X, Y and Z 

Work 

Characteristics 

Generation X Generation Y Generation Z 

Work Ethics Balanced Eager More realistic 

View on 
Work 

Work is a challenge. Work is carried out to 
create difference. 

Work is carried 

out with eager 

and energy. 

Personal 

Characteristics 

Practical, flexible, 

individualistic, 

entrepreneurial, life 

quality 

Having political conscious 

with high expectations, 

team builder, 

understanding for 

differences, self- confident, 

open to challenges 

Curious about 

technology, 

getting mature 

early, spoiled, 

strengthened, 

against risks, 

protected 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work-Related 

Characteristics 

-Not liking workplace 

policies 

- Less dependence on 

workmen 

- Ability to 

conduct multiple 

tasks 

simultaneously 

- Liking the work 

environment where an 

equal amount of 

responsibilities is taken 
- Liking doing projects 

- Giving 

importance to 

work 

responsibilities 

rather than work titles 

- Evaluating the 

performance 

according to the 

output 

- Not liking the power 

policies 

- Being flexible to the 

authority 

 

- Eager to know the 

reasons 

- Eager to be praised 

in front of everyone 

- Liking an enjoyable 

workplace 

- Thinking that money is 

not motivational 
- Eager to take 

momentary 

responsibilities 

- Eager to set small time- 

limited goals 

- Thinking that work-life 

balance is important 

- Not eager to have a long-

term relationship with a 

company 

- Having confidence in 

skills 

 

- Being 

creative and 

cooperative 

- Having to solve 

environment 

al, social and 

economic 

problems 

- Ability of self- 

guidance 

- Processing 

information 

quickly 

- Being more 

intelligent 

Note: Çetin, C. & Kara, S. (2016), A Research on Gen X, Y and Z Students’ Perceptons of Protean and 

Bondaryless Career 

 

Almost all of the generation Z consists of active social media users and most of them say 

that the social media ads of the e-trade websites affect their shopping decisions. Despite 

seeming extravagant, they prefer saving to spending money. They follow the sales closely and 

they are the most active users of the sale websites. Making research is one of the most specific 

characteristics of the generation Z. 80% make research before doing shopping and compare the 

prices. For the generation Z, quality is more important than the brand (ep-next.com). According 

to the research, the generation Z, which consists of people born into the digital world and grow 

up in it, appears mostly on YouTube with the rate of 97%. 
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One of the most remarkable results of the research is the effect of the digital world on the 

social lives of the children in the generation Z. Digitalization changes the ways of behavior 

(www.hurriyet.com.tr). The generation Z exhibits a steadier attitude about nourishment. While 

the generation Y is concerned about dieting, losing weight and being fit, the individuals in the 

generation Z adopt their nourishment habits as their life style and accept themselves as they are. 

The attention of this generation to the nature and the natural assets is high, 7 people out of 10 

from the generation Z consider the nature important, adopt and appreciate the efforts 

(www.hurriyet.com.tr). 

In relation to all these characteristics, we can state the positive and negative sides of the 

generation Z as follows: 

2.1. Positive sides of the generation Z 

- They know what they want. 

- They have the ability to work individually and independently. 

- They are honest. 

- They can express themselves comfortably without any complexes. 

- Their potential and desire of entrepreneurship is high. 

- They demand a colorful working life, where difference is celebrated and adopted, 

and less hierarchy. 

 

2.2. The negative sides of the generation Z 

- Disloyalty and easy discouragements might be a problem for the 

companies. 

- Being self-centered may cause problems in tasks requiring team work. 

Their continuous expectation of promotion can toughen up the 

competition. 

- Their expectation of working on innovative and entertaining tasks may 

complicate the standard tasks. 

- Their hurrying and impatience cause professions requiring time and 

effort to lose value(www.turkishtimedergi.com). 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

89 

3. THE GENERATION Z AND WORKLIFE: 

The generation Z, born at the end of 1990s and classified as IGen in other words, has 

begun stepping into the working life although mostly as interns. The number of the individuals 

we can consider in the generation Z is around 18 million 

(https://biruni.tuik.gov.tr/nufusapp/idari.zul). Thus, it is critically important to understand and 

address to the generation Z in a country such as Turkey where the proportion of the young 

people is so high. The researches conducted so far have shown that this generation is impatient, 

disloyal and cannot communicate easily. Whatever the results of the research are, it is required 

for the organizations to understand the dreams and expectations of this generation, people of 

which will become the employees and customers of the future. For this, it is necessary to retrace 

this negative perception first of all. 

The survey applied in France by BNP Paribas and The Boson Project (group.bnpparibas) 

to 3200 young French people between the ages of 15 and 20 revealed that the generation Z had 

a very different approach to the working life and the company environment. Even though this 

study was conducted only on young French people, it gives a good idea about the world youth 

that is brought together by the globalization and new technologies. The results of this survey 

are as follows: the young people perceive companies and working in a company as “very 

difficult”, “very complicated”, “boring”, “merciless” and “wild forest”, and ‘company’ refers 

to ‘stress’ for 36 out of 100 people. Because the Z people live in the circle of an ecosystem that 

they are always connected to, communicate and interact with, approximately 40% of these 

young people think that success is possible with a good network. As the people in the generation 

Z are born and grow up in a world where everything (such as cell phone models and the 

versions of the internet games) gets old quickly, they think that information will also become 

old, and therefore, they will always have to “update their own information and themselves”. 

In their working life, they do not want to stay in a position or sector permanently. Of the 

young people 38% stated that ‘they tended to change at least 5 jobs during their working life’ 

and 84.5% expressed that they will work in an exciting position. (www.hurriyet.com.tr) People 

of this generation, who are brought up in the shadow of fast technology and easy information, 

hurry up in everything. They want everything everywhere and immediately. They are used to 

downloading and using everything they are curious about within seconds. Compared to the 

generation Y, it will take them a longer time to learn behaving patiently. Due to their affinity 

to changes, they live in a ‘self-centered’ way and they are believed to have a less sense of 
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loyalty. This generation’s impatience and boredom of everything makes it more difficult to 

retain them. 

Because they obtain everything more easily than the older generations, they do not value 

what they have. This generation gives more importance to the balance between the work and 

the private life than the generation Y does, and the new generation does not want to give up on 

having fun even in a busy work environment. When these characteristics of the generation Z, 

which are perceived negative, are approached in a healthy way, they may contribute to the work 

environment positively. The experts recommend that an environment which is open to more 

fun and taking risk should be created so that this change can be reflected on the working life 

positively. Regarding the rise in the quantity of Z generation in the business world, managers 

of many sectors believe that there will be more screen in the work environments, papers and 

procedures will be reduced substantially, flexible work hours and models will be increased, 

many new duties will appear, work environment will seem like film sets, “new project groups, 

temporary teams, international team members will replace the sections, colorful people from 

different cultures, genders and beliefs will start working at a speed observing the women-men 

equality”. 

The leading companies of the world are beginning to redesign their office environments 

according to this understanding. They are trying to organize enjoyable activities in the 

environments where the employees can socialize and feel comfortable even in office. Hence, 

an efficient step is taken into adapting this individualist generation to team work. Compared to 

the older generations, their distance to hierarchy brings forward the enhancement of the 

democratic management. A colorful working life where difference is celebrated instead of being 

pressed will emerge. Consequently, good and creative ideas will not disappear within a 

hierarchical order (nextgenclub.net). 
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4. NEWEST GENERATION IN WORK PLACE: GEN Z AND THEIR EFFECTS 

Today, the changes observed in every field affect our life socially, culturally, legally, 

educationally and technologically. These changes influence the structure of the society, the 

value judgments of the people comprising the society, their expectations and beliefs and cause 

them to change. Transitions between the generations are given more possibility today than 

before. A new generation, a new labor force, which consists of people that are more informed, 

do not content themselves with less amount, question when necessary, have different 

expectations and needs and give importance to keeping time for themselves, is coming up 

(Sadullah, 2010: 7). 

It was revealed in a research by Mc Kinsey in 2016 that 45% of the work which is done 

by people in return for a wage today can be completed automatically by the computer-supported 

machines with the development of the technology. These results may lead to the assumptions 

of unemployment in the future, but it is not the case. Because similar circumstances had been 

observed during unemployment also before. For example, typists were replaced by the word 

processors and the desk officers by the customer representatives. The only difference in the 

change, transformation, decrease or reshaping of the job opportunities is the fact that the 

changing speed of the work skills needed is at the highest level and this change comes true very 

quickly. It will be necessary to acquire new skills quickly and use these skills more often in 

order to be permanent in positions, which has possibly never been heard of before, in the era of 

digitalization. 

Of the jobs 65% that the generation Z will work in are those which do not exist currently 

in the world. No education can be planned for a job which does not exist currently in the world, 

however, an education can be planned to develop the abilities and learning skills of the people. 

The research of The Skills Revolution conducted by ManpowerGroup and attended by 18.000 

employers from 43 countries revealed that a bright future is awaiting young people in terms of 

employment. According to the research, one out of every five employers (19%) stated that 

technological developments would increase the job opportunities providing that people adapt 

themselves to the business world of the future, and six out of every 10 employers (64%) 

suggested that the number of employees will increase, at least will be stable if the employee 

candidates have the necessary skill and are ready for learning, practicing and adaptation. More 

than 90% of the employers believe that businesses will be affected by the trend of digitalization 

in coming two years (www.btnet.com.tr). 
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People of this generation, who will graduate and start working in a few years and have 

expectations and ways of learning different from the other generations, will transform the 

companies and change the dynamics of the working life because they have a very good 

command of digital processes. Experts of human resources, who stress that the departments of 

human resources will have benefits, describe the expectations of the generation Z as a work 

place far from hierarchy, where they can have transparency, equal opportunities and express 

themselves openly. They emphasize that the attitude of the generation Z not to get lost in details, 

to focus on the outcome and their ability of compact thinking will be useful for the working life 

( www.kariyer.net). 

4.1. The expectations of the generation Z from the business world 

- Flexibility in workplace and work hours 

- Work-life balance 

- Organic organization rather than hierarchy, 

- Chance of both vertical and horizontal career progress, 

- Non-monotonous and innovative tasks with the integration of technology, 

- Assessment of the success with the quality of the work done rather than the 

hours worked 

- Chances and gains satisfying materially 

and morally, 

- Individual offices as they prefer working individually to 

having team spirit 

- Assignment of the technological devices (Computer, internet etc.)to 

themselves (Arar, 2016) 

Another expectation of the generation Z from the managers and bosses in working life is 

“Skill Management”. The process of the company to build its future through knowing the 

employees, managing them and helping them make progress is called “Skill Management”. It 

is an important term included in the agenda of the human resources. Defining the skill is the 

first and most significant step to be successful at the skill management. At this point, the 

generation change makes things more difficult. In this case, how ready are the schools and 

families for this generation? Does the business life have the necessary equipment for welcoming 

the generation Z? This question must already have been answered as the skill management 
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strategies aim at building the future. However, the adaptation issues of the generation Y set 

forth that we are not so much ready for it. 

The approach of the generation Z to the authority is one of the crucial differences that 

will influence the level of the adaptation to the work environment. They expect the people with 

authority to know them as an individual and act accordingly. While awards, bonuses and 

promotions get transparent within the skill management, intercorporate communication 

becomes horizontal. Thus, the independent attitude of the generation Z may increase the 

efficiency of the work decisions whereas the dynamism of the lower categories enhances. 

Correct understanding of the approach of the generation Z to the authority and their 

communication style will make the process easier. The companies that can quit the hierarchy 

of the company culture and adopt open-cooperation can be attractive for the generation Z 

(www.analizkariyer.com). 

5. CONCLUSION: 

Technology shapes the business world as much as it shapes the generation Z. One of the 

most important reasons for the companies to adopt flexible work models is the profit made by 

the companies due to this situation. The fact that the families of the generation Z generally come 

from the generation X is a significant factor in the formation of various personality traits. The 

individuals of the generation X struggled with a lot of difficulties and enabled their children to 

learn to make their own decisions, get educated and have jobs so that they could stand on their 

feet. The individuals of the generation Z have quite strong relationships with their parents. 

Therefore, it was observed that the families of the individuals in the generation Z generally had 

an effect on their work plans. They want flexible working hours and comfortable work 

environment, and for this reason, a majority of the individuals in the generation Z want to 

become entrepreneurs. 

The individuals of the generation Z are very self-confident, and therefore, they want to 

take different responsibilities in their career. These people are expected to be successful at many 

areas such as communication, management, different ideas and fast enlightenment. Designing 

the work environments of the individuals in the generation Z in a modern and technological 

way and the presence of equipped tools and devices in this environment will help them work 

more efficiently and exhibit an active performance. The researches showed that team work 

would decrease the efficiency of the generation Z and they would be more successful with  the 
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opportunity of individual work generation Z can contribute positively to their environment and 

change the dynamics of the society in a positive way when approached tolerantly, and strategies 

must be developed for compliant work between this generation and the other people, especially 

the trainers and managers. 

Managers can develop their business policies in parallel with the innovative viewpoint 

and analytical intelligence of this generation. This development is important for the progress of 

both the business and the individuals of the generation Z in working life. Ensuring a balance 

between the experienced generation in the business and the new generation and regulation of 

the work conditions according to the individuals will create a difference. 

In this sense, it will be essential to describe adaptable systems and settings which will 

react to the individualizing requests of the employees who are becoming more “self-centered” 

“because the work methods will indisputably be reinforced with technology and planned away 

from bureaucracy”. The departments of human resources, which will have to put aside the 

standard policies, will need new policies that will help them be fast and flexible. 
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One of the most important tasks of marketing is creating demand and sales promotion 

in order to increase sales, improve the efficiency and profitability of the market. 

Modern marketing tools more than developing a good product, setting it attractive 

prices and brings it to the target market of consumers. Marketing tools of promotion 

tourism products are advertising, personal selling, sales promotion and public 

relations. Advertising allows the seller to repeat the message over and over again. 

Personal sales relations, arising in the process, can develop into a deep personal 

friendship. Personal selling is the most expensive tools of promotion, such as a 

commercial request costs for industrial company. Sales promotion includes a set of 

tools such as coupons, contests, awards, etc. Sales promotion can be used to enhance 

the supply of goods and improve the declining sales. Public relations - 

communication with the general public – have several advantages. Public relations 

can achieve multiple purposes that is beyond the power of the sales staff and 

advertising specialists. Thus, all considered instruments of marketing must be used 

in a complex for advancement of tourist products and enterprises. 

Keywords : marketing, tourist activity, advertising, personal selling, sales promotion, public 

relations 

JEL Classification: M31, Z31 

 

INTRODUCTION 

Formation of a market economy has caused a keen interest in forms and methods of 

production – business, used in the practice of global economic processes. A special place among 

them is marketing, which not only provides effective needs of the market, but also the success 

of the enterprise in the competition. Originating in manufacturing, marketing for quite a long 

time hasn’t had an appropriate use in the field of tourism. However, the increase in competition, 

commercialization of tourist activity has led to need for a speedy implementation of the basic 

elements of marketing practices of tourism enterprises. All substantive provisions of modern 

marketing can be fully applied in tourism. At the same time, tourism has its own specifics 

related to the nature of the services provided, the form of sale, the nature of work, etc. Philip 

Kotler, John T. Bowen, James S. Makens (1998) considered features in the hotel and restaurant 

business, tourist services. Much attention is paid to the quality of service, pricing and specifics 

of working household services on advertising, direct marketing, public relations and other 

means of formation and stimulates demand in the hospitality and tourism industries. Papiryan 

G.A. (2001) revealed important aspects of international tourism, such as market research of 

tourist services through marketing, organizational process and ensuring competitiveness, the 
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study of tourism models of the leading countries and regions of the world, as well as tourist 

centres and business travel. Durovich A.P. and Kopanev A.S. (1998) revealed the essence of 

the principles of marketing, its functions and technology of marketing activity in tourism and 

others. 

METHODOLOGY OF RESEARCH  

Goals article: Consider existing marketing tools of promotion of tourism products and 

identify its advantages and disadvantages. Tourism product is any service that satisfies certain 

requirements of tourists and payable by them. These are hotels, transportation, sightseeing, 

translation, household, community, brokerage and other services. The main tourist product is a 

comprehensive service, i.e. a standard set of services sold to tourists in one "package". One of 

the most important tasks of marketing is creating demand and sales promotion in order to 

increase sales, improve the efficiency and profitability of the market.  

RESULTS 

Modern marketing tools more than developing a good product, setting it attractive prices 

and brings it to the target market of consumers. Companies should also have a continuous 

communication link with existing and potential customers. Therefore, each company starts to 

play the source role of communication and generator of various tools of moving goods. Each 

tool of promotion – advertising, personal selling, sales promotion and public relations – has its 

own unique characteristics and costs. Advertisement. Number of forms of advertising use and 

directions of its use is huge, so it is difficult to summarize all of its unique qualities as an integral 

part of the complex promotion. Nevertheless it should be noted some of its qualities. The nature 

of public advertising suggests that the advertised product complies with standards and laws. 

Since a lot of people see the goods advertisement, buyers know that the purchase of the goods 

will be understood and accepted by the public. Advertising also allows the seller to repeat the 

message over and over again. Large-scale advertising of the seller’s goods creates a positive 

opinion of him, gives him popularity and success. Advertising can be used to create a long-term 

image of the product (advertisements Four Seasons hotels or restaurants McDonalds), and to 

encourage a quick sale (for example, Embassy Suites in Phoenix advertises its services sales 

promotion within four weeks of July). Advertising can include mass of geographically 

dispersed customers at relatively low cost. However, advertising has its drawbacks. Although 

advertising fairly quickly reaches many people, it is not personal and may not be such a 
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convincing, as a representative of the companies on sales. Advertising is one-way 

communication with the audience, and the audience does not feel what it must pay attention or 

how to react. In addition, advertising can be very expensive. Only some companies and types 

of advertising in the newspaper or on the radio carried out at low cost. Topical issue for hotels 

is a creation of immediate awareness among the audience about his trademark. Thus, the 

analysis of opinions of frequent travellers indicated that hotel chains had the advantage, whose 

names and brand names are well advertised in the information materials of travellers. 

Reselection of the hotel is also influenced by fact of a previous stay at this hotel regardless of 

the advertising. Personal selling. The most effective tool at certain stages of the purchase 

implementation, especially in the creation of buyer preferences his belief in the need to 

purchase. Unlike advertising personal selling has several unique qualities. They include a 

private, personal interaction between two or more people, allowing each to meet the needs of 

others and quickly resolve disputable issues. Due to personal sales relations, arising in the 

process, can develop into a deep personal friendship. An efficient seller takes the client's 

interests to heart, relying on long-term relationship with him. Finally, in the process of personal 

selling buyer usually feels a great need to listen and respond, even if the response is only the 

words “no” or “ thank you”. Of course, these unique qualities of personal sales increase their 

costs. Commerce requires more company's long-term efforts than advertising, which can be 

started and stopped at any time. Personal selling is the most expensive tools of promotion, such 

as a commercial request costs for industrial company about $ 225. US firms spend on personal 

selling three times more than on advertising. Sales promotion. Sales promotion includes a set 

of tools such as coupons, contests, awards, etc., have unique qualities. They attract the attention 

of consumers and provide information that may encourage them to buy the goods. They offer 

strong incentives to buy, creating additional value for the consumer goods. Sales promotion 

encourages and rewards quick response. Advertisement says: "Buy our product", and sales 

promotion says: "Buy it now". Companies use the tools of sales promotion to create a more 

efficient and rapid response. Sales promotion can be used to enhance the supply of goods and 

improve the declining sales. However, the stimulation result is usually short-lived and 

ineffective if they meet the long-term preference for a certain brand. Public relations (PR) are 

communication with the general public. It has several advantages. One of them – it’s easy to 

believe in their information. Public relations – communication with the general public – have 

several advantages. One of them – in their information easy to believe. In this case, news, 

features, description of activities seem more real and believable to the reader than conventional 
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advertising. PR can achieve multiple purposes that is beyond the power of the sales staff and 

advertising specialists. Message in the system of public relations is presented as objective news 

to the buyer, and not as the information aimed at enhancing sales. At the same time, like 

advertising public relations can enhance interest to the company or its products. A relatively 

new addition to the components of marketing tools in promoting goods (promotional mix) is to 

inform. It is a hybrid of advertising and public relations. Companies offer interesting stories on 

the video for display on TV during periods of easy viewing, for example, in the early morning. 

Information, combined with the "soft" advertising of a brand or product, holds the attention of 

viewers. Entrepreneurs in the hotel or restaurant business are usually neglected tools of public 

relations or use them lightly. However, well-thought-out organization of public relations used 

in combination with other elements of the promotion system, can be very effective and 

economical. Specific tools and techniques associated with each individual element of the 

complex communications. However, they all have the same goal - to promote the successful 

solution of strategic and tactical problems of implementing the concept of marketing. With the 

right combination and use of all four constituent elements of the complex is provided 

promotion. Communication processes should not be left to chance.  

CONCLUSIONS 

To be effective, companies often hire advertising agencies to develop effective 

advertising, sales promotion specialists, training programs proactive promotion and, finally, 

firms engaged in public relations for the development of the corporate image. Sales specialists 

are trained to be friendly, attentive, helpful and compelling. For any company, the question is 

not only what kind of communication policy conduct, but also how much money to spend, and 

how to do it. Thus, all considered instruments of marketing must be used in a complex for 

advancement of tourist products and enterprises. 
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ÖZET 
 

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle, eğitimli, bilinçli müşterilerinin 

sayısının Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle, eğitimli, bilinçli müşterilerin 

sayısının artması ve müşterilerin teknolojiye, internete erişimlerinin kolaylaşması 

sonucunda pazarlama sektörü hızlı şekilde gelişmiş ve değişmiştir.  

Önceleri pazarlama ve alışverişler çevrimdışı (offline), mağazalar ve alışveriş 

merkezleri gibi tek kanal üzerinden yapılırken internetin gelişmesi ve 

yaygınlaşmasıyla alışverişler çevrimiçi (online) çok kanallı yapıya dönüşmüştür. 

Ancak çok kanallı pazarlamada çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlamanın birbirinden 

bağımsız olması ve kanallar arası bütünleşmenin sağlanamamasından dolayı 

müşteriler alışverişlerinde bir bütünlük sağlayamamışlardır. Bütünlüğün sağlanması 

ve müşterilere eşsiz bir satın alma deneyimi yaşatabilmek için çevrimiçi ve 

çevrimdışı tüm kanalların entegre edilmesi ile omnikanal yaklaşımı oluşturulmuştur. 

Omnikanal farklı kanalların ve temas noktalarının işbirliği yapmasıyla müşterilere 

kesintisiz bir alışveriş keyfi sağlamaktadır.  Omnikanal, pazarlama, perakende, 

iletişim veya bilgi sistemleri gibi çeşitli alanları etkileyen son yılların en önemli 

perakende devrimlerinden biri olarak görülebilir. 

Bu çalışma bir omnikanal yapısının değerlendirildiği bir tarama çalışmasıdır. 

Bu tarz uygulamaların etkileri daha sonraki çalışmalar için önerilebilir. Çalışma aynı 

zamanda doktora tezinin bir parçasını oluşturmaktadır. 

 
Keywords : Digital Marketing, Omni Channel, Customer Satisfaction 
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ABSTRACT 
 

The marketing sector has developed and changed rapidly with the 

development of information technologies, the number of educated, conscious 

customers and the accessibility of customers to technology and internet. In 

the past, marketing and purchasing the product were made in single channel 

such as offline, stores and shopping malls. With the development and spread 

of the Internet, it was added to the online web based marketing and turned 

into a multi-channel structure. 

Nowadays, since online and offline marketing can not be evaluated 

independently and integration cannot be achieved, the understanding of omni 

channel has begun. Omni channel brings in an optimal customer experience 

with the cooperation of different channels and contact points. Omni channel 

approach has been created with integration of all online and offline channels 

to provide customers with a unique purchasing experiences.   

The Omni channel is one of the most important retail revolutions of 

recent years, affecting various areas such as marketing, retail, 

communications or information systems. 

The aim of this study is to determine the difference between omni 

channel management and other channels and to raise awareness about omni 

channel management in retail sector. On this paper I also studied on omni 

channel management and fulfillment methods and its affects on customer 

satisfactions. The study is also part of the doctoral thesis. 
 

Keywords: Digital Marketing, OmniChannel, Customer Satisfaction 

JEL Code: M30, M31, O31 

 

GİRİŞ 

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi iş dünyasına yeni olanaklar ve imkânlar sağladığı 

gibi internet erişiminin kişiler arasında yayılması ise uygun ve güvenli çevrimiçi  (online) 

alışverişi gündeme getirmiştir (Bernstein, Song, & Zheng, 2005).  

We are social ve Hootsuit 2019 dijital raporuna göre dünyada 2018-2019 yılları arasında 

internet kullanım oranı %9 artarak 4.49 milyara ulaşmıştır (Kemp, 2019). Bu istatistiki verilere 

göre dünya nüfusunun %57’si internet kullanmaktadır (Datareportal, 2019).   

Wearesocial ve Hootsuit`in 2019 Türkiye raporunda 2018-2019 yılları arasında 

Türkiye`de internet kullanım oranı %9.3 artarak 59.36 milyon kişiye ulaşmıştır (Bayrak, 2019) 

ve Türkiye nüfusunun %72`si internet kullanmaktadır (Gökdemir, 2019). Türkiye`de 

kullanıcıların internette günlük geçirdiği zaman 7 saat 15 dakika ile dünya ortalaması olan 6 

saat 30 dakikanın üzerindedir (Datareportal, 2019). Türkiye`de çevrimiçi olan kişilerin hangi 

elektronik cihazları kullandığı incelendiğinde, Wearesocial ve Hootsuit`in 2019 Türkiye 
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araştırmasına göre yetişkinlerin %98`i telefona sahipken %77`si akıllı telefona, %48`i dizüstü 

veya masa bilgisayarına, %25`i tablete sahiptir (TEB, 2019).  

Müşterilerine eşsiz bir alışveriş keyfi yaşatabilmek için omnikanal yönetimi yoğun bir 

şekilde bilgi teknolojilerini ve interneti kullanmaktadır. Bu makalede üç farklı omnikanal 

yönetiminden bahsedilecektir. Bunlar çevrimiçi satın al mağazadan teslim al ( ÇESMA), 

çevrimiçi araştır mağazadan satın al (ÇAMSA) ve envanter sergi/ satış salonu (ESSAS)` dur. 

ÇESMA ve ÇAMSA`yı kullanan müşterilerin internet ve bilgi teknolojisini iyi kullanabilen 

müşteriler olması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Türkiye`de yapılan bir araştırmaya göre 

internet kullanıcılarının %86`sı ürün veya hizmet almak için internet üzerinden arama yapıyor 

ve bu aramaların sonucunda %67 si internet üzerinden ürün ve hizmet satın alımı yapmaktadır. 

Bu satın alımların %39`u bilgisayar üzerinden gerçekleşirken % 50`si ise mobil cihazlar 

üzerinden gerçekleştirmektedir (Webolizma, 2019). Türkiye`de 39.30 milyon kişinin internet 

üzerinden ürün aldığı görülmektedir (Egegen, 2019). 

Türkiye`de e-ticaretin gelişimi ile ilgili raporlara bakıldığında e-ticaretin her yıl %2.9 

oranında büyüyeceği, 2019 yılında 6108 milyon dolar olan e-ticaret gelirinin 2023 yılında 

artarak 6845 milyon dolara ve kullanıcıların e-ticaret için internete girişleri %67.3`den 

%79.7`ye çıkacağı tahmin edilmektedir (Statista, 2019).   

Omnikanal yöntemlerinden olan ÇESMA`da kullanıcılar internet üzerinden ürün ve 

hizmetleri seçebilmekte, ödemesini yapabilmekte ve kendilerinin arzu etmiş olduğu mağaza 

lokasyonlarından satın aldıkları ürünü teslim alabilmektedir.   

ÇAMSA yönetiminde ise müşteriler mağazalarda ellerinde bulunan akıllı telefon ve 

tabletlerle ürünler hakkında bilgi ve fiyat karşılaştırması yapabilmekte, mağazada ürünlere 

dokunabilmekte ve deneyebilmektedir. Gerekli dijital araştırmayı ve karsılaştırmayı yaptıktan 

sonra uygun gördükleri ürünü direk mağazadan satın alabilmektedir. Bu yöntem müşterilere 

satın alma üzerinde ekstra bir güç kazandırmaktadır. 

ESSAS yönetimi ise çevrimiçi müşterilerin ürüne dokunabilmeleri ve hissedebilmeleri 

için oluşturulmuş bir fırsattır. Müşteri çevrimiçi olarak satın almak istediği ürünü kendisine 

yakın olan seyyar satış noktasında görebilmekte, dokunabilmekte, deneyebilmekte ve kararını 

verdikten sonra çevrimiçi olarak siparişini geçebilmektedir. 
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Tüm satış kanallarının birbirleriyle sinerji oluşturacak şekilde bütünleşik çalışmasıyla 

omnikanal oluşmaktadır. Bu sebeple geleneksel tek kanal pazarlama yöntemleri kullanan 

pazarlamacılar e-ticaret yapıyorsa mağaza açmaya, yalnızca fiziksel mağaza üzerinden 

pazarlama faaliyeti yapıyorlarsa e-ticaret kanallarına yönelmeye başlamışlardır.  

1. PERAKENDECİLİKTE BİLGİ TEKNOLOJİSİ 

Son yıllarda perakende dünyasında teknoloji üzerinde çok büyük değişiklikler olmuştur 

ve olmaya devam etmektedir (Rodriguez, 2019). İşletmeler müşteri memnuniyetini arttırmak, 

müşteriye essiz bir alışveriş deneyimi sunabilmek, mevcut pazarlama stratejilerinde fark 

yaratabilmek ve mevcut müşteriyi elinde tutarken yeni müşteriler bulabilmek için müşteri 

ilişkileri yönetimi, büyük veri, insansız kasa, e-ticaret, sosyal medya (Şuman, 2016), biyometrik 

teknoloji, yapay zeka, bilgisayar görüşü ve nesnelerin interneti gibi en son trend teknoloji 

uygulamalarına yatırım yapmaya başlamışlardır (Hoong & Boermann, 2017).  

Perakendecilerin elinde çok fazla bilgi olması yapay zekâ kullanımını güçlendirmektedir. 

Yapay zeka müşterilere kişileştirilmiş, özelleştirilmiş ve yerel deneyimleri içinde barındıran 

teklifler sunarak satışı anlık olarak etkilemekte ve gelecek zamandaki satış beklentilerini tahmin 

edebilmektedir (Kruh, Willy; Coonan, Dab; Devani, Devika, 2018). Diğer bir bakış açısıyla 

müşterilerin geçmişteki e-ticaret deneyimlerine dayanarak müşterilere ihtiyaçları veya 

alışkanlıkları üzerinden ürün tavsiyesinde bulunmaktadır (E-Ticaret TV, 2018). Yapay zekâ 

işletmelerdeki anlık stok seviyesini ayarlarken, müşterilerin mantıklı satın alım yapmalarına, 

hediye seçmelerine, müşterilerin internet üzerinden yapmış olduğu aramaların tarihçesine bağlı 

olarak müşterilere reklam veya fırsat sunup pazarlama faaliyeti gerçekleştirebilmektedir 

(Nadimpalli, 2017).  

Yapay zekâ ürünlerinden biri olarak kullanılan sohbet robotlar (chatbot) ise web sitelerine 

entegre olarak çalışan ve müşterilerin tüm sorularına cevap verebilecek şekilde tasarlamış 

yapay zekâdır. (E-Ticaret TV, 2018). Sohbet robotları akıllı sohbet aplikasyonu yoluyla sosyal 

medya ve web sitelerinden gelen binlerce müşteri iletişimine sesli veya yazılı olarak birebir 

cevap verirken daha önce öğrendiği bilgilerle müşterilerin aramış olduğu hizmet, ürün ve 

destekle ilgili tavsiyede bulunur veya yardımcı olur (Kumar S. , 2017). Sohbet robotu müşteriye 

destek veremediği veya müşterinin sorunlarıyla ilgili çözümü bilmediği zaman çağrıyı müşteri 

temsilcisine aktarmaktadır ve bu çağrıyla ilgili çözümü öğrenmekte, hafızasına kaydetmekte ve 

tekrar bu sorunla karşılaştığında müşterilere destek verebilmektedir. 
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Perakende dünyasında kullanılmaya başlanan diğer bir teknoloji ise biyometrik 

teknolojidir. Müşteriler mağazaya girdiklerinde biyometrik teknoloji yardımıyla tanınırlar ve 

bu teknoloji yardımıyla ödemelerini otomatik olarak yapabilirler. Alibaba`nın alipay 

yönteminde daha önce yüzünü tanımlamış müşterilerinin, dijital ortamda selfi yöntemiyle 

alınan yüz resminin veri tabanındaki yüz resimi ile eşleştirilip ödemenin yapılabilmesi buna 

güzel bir örnektir (Hoong & Boermann, 2017). 

Perakende dünyasında AmazonGo gibi kasiyersiz mağaza uygulamaları ile müşteriler 

mobil otomatik ödeme yapabilmektedir (O`Shea, Dan, 2019). E- ticarette ise sıkça kullanılmaya 

başlanılan Apple Pay, Paypal, Amozon Pay gibi otomatik ödeme sistemleri de mevcuttur (E-

Ticaret TV, 2018). 

İleri teknoloji uygulamalarının mağazalara uygulanması ile mağazaların görünüşü ve 

yapısı da değişmiştir. Teknolojiyle birlikte, mağazalarda dijital tabelalar, ücretsiz mağaza içi 

wifi erişimi, radyo frekansı, self servis teknolojisi, akıllı ayna, interaktif duvarlar (El Azhari & 

Bennett, 2015), sanal deneme odaları kullanılmaya başlanmıştır (Liu, Jiang, Sze, & Wang, 

2009). 

Sanal aynalar mağazalarda deneme odalarına yerleştirilmiş çoklu dokunma teknolojisine 

sahip olan büyük bir aynadır.  Müşteriler sanal ayna üzerinden ürünlere göz atabilir, ürünleri 

kendi sanal görüntüsü üzerinde deneyebilir. Ürünleri kendi profillerinde saklayabilir, sms, e-

posta veya facebook üzerinden paylaşabilirler (Saakes, Yeo, Noh, Han, & Woo, 2016). Satın 

alım yapacak olan müşteriler sanal giyinme odaları sayesinde giysilerin kendilerine 

uygunluğunu kontrol ettikten sonra çevrimiçi veya çevrimdışı olarak satın alımı 

gerçekleştirebilirler (Nadimpalli, 2017). Bu teknolojiye ek olarak hareket tanıyan bilgisayar 

ekranı ile ürünleri bir el hareketiyle bulmasına yardımcı olan bir çeşit dijital katalog 

kullanılmaya başlanılmıştır. Dijital kataloglar kişilerin alışverişlerde kendi kişisel kararlarını 

alabilmesi yardımcı olmakta ve aynı zamanda kişiye özgü ürün tavsiyesinde de bulunmaktadır 

(Kumar S. , 2017). 

Perakendeciler mağazalarında video analizi yöntemi kullanarak müşterilerinin mağazada 

en çok nerede durdukları, hangi rotada yürüdükleri, nelerle ilgilendikleri, hangi ürünlerin daha 

dikkat çektiği görebilir ve analiz edebilirler. Perakendeciler bu bilgiler ve analizlerin ışığı 

altında mağazanın görüntüsüne hedefleri doğrultusunda şekil verebilirler (Kumar S. , 2017). 
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En son olarak arttırılmış gerçeklik (AG) teknolojisinin perakende dünyasında kullanım 

alanlarının arttığı görülmektedir. AG ile mağazaların raflarında bulunan ürünlerin detaylı 

araştırması müşteriler tarafından kolayca yapılabilmektedir (O`Shea, Dan, 2019). AG daha çok 

perakende, ev dekorasyonu, giyim, takılar ile otomotiv sektöründeki işletmeler arttırılmış 

gerçekliliği müşterilerin alışveriş deneyimlerini desteklemek için kullanmaktadır (De Jesus, 

2018). 

2. PAZARLAMA KANALLARI 

Kanal terimi müşterilerin temas noktaları veya işletmelerin müşterilerle etkileşime 

girebileceği araçlar anlamına gelir (Simone & Sabbadin, 2018). Pazarlama kanalları ise 

müşterilerle işletmelerin etkileşime girdiği temas ve iletişim noktalarıdır (Verhoef, Kannan, & 

Inman, 2015). Perakendecilerin satışları arttırmak ve müşteri çekmek gibi amaçlarla, 

müşterilerine aynı zamanda çeşitli dağıtım kanalları da sunarlar. Bu kanallar vasıtasıyla 

perakendeciler ürünlerini ve hizmetlerini müşteriye ulaştırırlar ve teslim ederler (Shankar, et 

al., 2011).  

Öte yandan satıcılar ürünlerini ve hizmetlerini mağaza, internet ve mobil platformların 

yanı sıra telefon, doğrudan posta katalogları, sosyal ağlar, ev alışverişi ve oyun yoluyla da 

pazarlayıp müşterileri ile etkileşime girebilmekte ve ürünleri dağıtmaktadır (Kalyanam & Tsay, 

2013).  Etkileşime giren günümüz müşterileri çok fazla talep kar olmakla birlikte istekleri 

konusunda bilgilidirler. Müşteriler istedikleri ürün ve hizmeti çevrimiçi olarak arayabilir, satın 

alabilir ve kolayca tecrübelerini sosyal medya da diğerleriyle paylaşabilen özelliktedir. Bu 

yüzden Rigby alışveriş deneyimini artık doğrusal değil, dairesel olarak tanımlamaktadır (Rigby, 

2011). 

2.1 Tek Kanal 

Ürün ve hizmetleri tek bir yol kullanarak müşterilerinize ulaştırma yöntemidir (Dye, 

2018). Perakende sektöründe tek kanal olarak gördüğümüz fiziksel, geleneksel kanal veya 

mağazalardır. Geleneksel kanallar tuğlalar ve harçlar (bricks and mortar) olarak da 

tanımlanmaktadır (Stojković, Lovreta, & Bogetić, 2016).  Internet dönemi öncesine 

baktığımızda tüm işletmeler ürün ve hizmetleri tek kanaldan doğrudan dağıttığı görülür 

(Bernstein, Song, & Zheng, 2005). Tek kanal stratejisinde perakendecilerin genel eğilimi 

yalnızca bir kanal üzerinden fiziksel bir lokasyondan ürün dağıtımıdır. Örnek olarak bir 
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elektronik eşya perakendecisinin ürünlerini ve hizmetlerini yalnızca bir kanal üzerinden satması 

gibi (Zhang, Dixit, & Friedmann, 2010).  

2.2 Çoklu Kanal 

İnternetin uygulanabilir bir dağıtım kanalı olarak ortaya çıkmasıyla çok kanallı pazarlama 

önem kazanmıştır (Yan & Wang, 2009). Kısa bir zamanda teknolojinin ve internetin son derece 

hızla gelişmesi perakendecilerin yeni pazarlara erişmesi olanak sağlarken müşteriler için de 

güvenli ve uygun bir alışveriş ortamı oluşturmuştur ve e-ticaret birçok işletme için çekici hale 

gelmiştir (Bernstein, Song, & Zheng, 2005). Bu sebepten dolayı alışverişin daha etkin olması 

için çoklu kanal stratejileri geliştirilmiştir. Çoklu kanal işletmenin dağıtım stratejisi olup, ürün 

ve hizmetler birbirinden bağımsız birden fazla kanal kullanarak satılmaktadır (Zhang, Dixit, & 

Friedmann, 2010). İşletmenin hedeflediği pazar bölümüne ulaşmak için denediği birden fazla 

kanal çeşidi onun çoklu kanal kullandığını gösterir (Stojković, Lovreta, & Bogetić, 2016). 

Çoklu kanal tuğlalar ve klikleri (bricks-and-clicks) olarak da tanımlanmaktadır. Tuğlalar burada 

mağazaları klikler ise e- ticaret kavramını tanımlamaktadır (Stojković, Lovreta, & Bogetić, 

2016).  Çoklu kanal bir silo stratejisidir ve kanallar birbirinden bağımsızdır. Müşteriler bir 

birinden bağımsız hareket eden farklı kanallardan markaya ulaşabilir. Kanallar operasyonel 

olarak farklı çalıştığı için müşteriyi her kanal farklı olarak algılar ve görür (Kantarcı, Ozalp, 

Sezginsoy, Özaşkınlı, & Cavlak, 2017).  

2.3 Çapraz Kanal 

Çapraz kanal ise birden fazla kanalı bütünleştirerek, müşterilerin bu kanallar arasında 

hareket etmesine veya kanalların işbirliği yapmasına imkân tanır (Hure, Picot-Coupey, Karine, 

& Ackerman, 2017). Kanallar arası pazarlama, hedef kitlenizin bir kanaldan diğer kanala 

ilerleyebilecek şekilde kanallarımızın bir araya gelmesidir. Çeşitli kanallar birlikte çalışmakta 

ve bir kanaldan diğerine geçerken kişilerin aldığı mesaj aynıdır (Reichenbach, 2018). Marka 

müşteriyi algılayabilmektedir ama kanallar bir birbirinden bağımsız çalışmaktadır (Kantarcı, 

Ozalp, Sezginsoy, Özaşkınlı, & Cavlak, 2017). 

2.4 Omnikanal 

 Omnikanal farklı kanalların ve temas noktalarının işbirliği yapması ve bu işbirliğiyle 

optimal bir müşteri deneyimi ulaşılması hedeflenir (Hure, Picot-Coupey, Karine, & Ackerman, 

2017). 
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Müşteriler satın alma aksiyonuna geçmeden önce mağazanın lokasyonunu, ürünün 

kalitesini, özelliklerini ve en iyi fiyatı nereden bulabilecekleriyle ilgili bilgilere (Park & Lee, 

2017) web sitelerinden, kataloglardan, mağazalardan ulaşırlar. Omnikanal müşterilerinin diğer 

müşterilerden farklı olarak istedikleri ürün ve hizmetle ilgili bilgileri bulunmaktadır ve ister 

çevrimiçi olarak isterse birden fazla kanal kullanarak alışverişlerini yapabilirler (Yurova, 

Rippe, Weisfeld-Spolter, Sussan, & Arndt, 2016). 

OMNİ KANALA GİDEN YOLCULUK 

TEK KANAL ÇOKLU KANAL ÇAPRAZ KANAL OMNİ KANAL

Müşteri markayla tek 
kanal üzerinden 
etkileşime geçer.

Marka da müşteri ile 
tek kanal üzerinden 
etkileşime geçer.

GELENEKSEL

Müşteri farklı kanallar üzerinden 
markaya ulaşabilir fakat bu kanallar 
birbirinden bağımsız hareket ederler.

Marka müşteriyi tekil olarak görmez. 
Operasyonel anlamda birbiriyle 
entegre olmayan kanallar kullanarak 
etkileşime geçer.

GERÇEK

Müşteri aynı markayla farklı 
kanallar üzerinden etkileşime 
geçer

Marka kullanıcıyı tek bir kullanıcı 
olarak algıyabilir fakat 
operasyonel olarak bağımsız 
hareket eden kanallar üzerinden 
etkiesime geçer.

ARA HEDEF

Müşteri karşısında sadece markaya ait 
bir kanal değil, bir marka görür.

Marka da kullanıcıyı hem stratejik hem 
de operasyonel olarak tek bir müşteri 
olarak görür ve ona göre davranır. 

GERÇEK HEDEF

 
Şekil 1: Omnikanal`a Giden Yolculuk (Kantarcı, Ozalp, Sezginsoy, Özaşkınlı, & Cavlak, 2017) 

 

Omnikanal müşterilerin fiziksel mağazadan çevrimiçi mağazalara oradan sosyal medyaya 

kadar satıcılar ile buluştukları alanlardır. Geleneksel ve çevrimiçi kanalların bütünleşmesi 

omnikanal modeli için hayati bir değer taşımaktadır. Bu tür bir stratejinin geliştirilmesindeki 

rekabet avantajı, distribütörün tüm kanallar ve irtibat noktaları arasında tüketicinin özgün ve 

bütünsel bir deneyim geliştirmesi sağlamaktır (Rey-Moreno & Medina-Molina, 2016).  

Omnikanal çoklu kanala göre çok daha fazla ortam üzerinden müşteri ile irtibata geçer 

(Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). İşte bu sebepten dolayı omnikanal kavramı birden çok 

kanalın kullanılmasına ihtiyaç duyulmasının kaçınılmazlığını kabul ederken kanal içi ve 

kanallardaki faaliyetleri bütünleştirmeye odaklanır. Diğer bir bakış açısıyla omnikanal yalnızca 

bir tedarikçinin müşteriye ulaştığı dağıtım kanallarını değil, aynı zamanda bir pazarlamacının 

tüketiciyle etkileşime girdiği iletişim kanallarını ve diğer tüm kanalları da kapsar (Ailawadi & 

Farris, 2017) Omnikanal`ın en önemli özelliklerinden birisi müşterilerin ürün ve hizmetle ilgili 

satın alımlarını tercih ettikleri kanallardan yapmalarıdır. Alışveriş çok boyutludur ve müşteri 
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merkezli, odaklı olmak omnikanal`ın özüdür. (Ramadan, 2016). Müşteri deneyimi günümüzde 

çok önemlidir. Müşteriler tecrübelerinin hoş ve güzel olduğu yerden alışveriş yaparlar, önemli 

olan deneyimlerin onlara yaşattığı güzelliklerdir. Onlar için tek kanal veya çoklu kanalların 

önemi yoktur (Kruh, Willy; Coonan, Dab; Devani, Devika, 2018). Müşteriler tüm 

perakendecilerin satış ve pazarlama kanallarını tek bir varlık olarak kabul eder ve alışveriş 

deneyimi müşterinin hangi kanalı kullanıldığına bakılmaksızın kusursuz olmasını ister. Nerden 

işlem yaptığına bakmaksızın özgürce sanki tek bir işlem yapıyor gibi değişik iletişim kanalları 

üzerinde dolaşabilirler (Simone & Sabbadin, 2018, s. 88). 

Omnikanal zengin bilgi birikimi olan çevrimiçi alışveriş ile fiziksel mağaza avantajını 

birleştiren satış deneyimi olarak düşünülmektedir. (Reis, Amorim, & Melão, 2017, s. 52).  

2.4.1 Omnikanal Yönetimi 

Omnikanal yönetimi işletmelerin faaliyetlerine bilgi verme ve yerine getirme matriksi 

açısından bakmaktadır. Yerine getirebilme açısından bakıldığında iki seçenek görülmektedir. 

Bunlar müşterinin mağazayı fiziksel olarak ziyaret etmesi veya mağazanın müşteriye gitmesi 

olarak görülmektedir.  

Bİ
LG

İ V
ER

İL
M

ES
İ

ÇEVRİM İÇİ

1

4

3

2

GELENEKSEL PARAKENDEÇİ ÇEVRİM İÇİ PARAKENDECİLİK 
SHOWROOMS

HİBRİT ALIŞ VERİŞ  & TESLİMAT
PURE-PLAY
E-TİCARET

YERİNE GETİRMEALMAK KARGOLAMAK

ÇEVRİM DIŞI

BİLGİ VERME VE YERİNE GETİRME MATRİKSİ

Omni Kanal parakendeciliğinde müşteriler bilgileri mağzaları ziyaret ederek veya uzaktan erişim elde edebilirler. 
Müşteriler satın aldıkları ürünleri mağzalardan kendileri alabildikleri gibi mağza müşterinin adresine teslim edebilir.

 

Şekil 2: Omnikanal Dünyasında Nasıl Kazanılır (Bell, Gallino, & Moreno, 2014) 
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Yerine getirme açısından ise müşterinin ürünü mağazadan alması veya ürünün müşteriye 

kargolanması şeklinde görülmektedir. Internet öncesi dönemde iki çeşit perakendecinin 

varlığından söz edilebilir. İlki geleneksel perakendeci diyebileceğimiz Şekil 2’de 1 ile 

gösterilen bölgedir. Müşteri fiziksel olarak mağazayı ziyaret eder ve ürün ile ilgili bilgiyi 

çevrimdışı olarak mağazadan alır. İkinci tip olarak katalog perakendeciliği olarak 

görülmektedir. Şekilde 4 ile gösterilen günümüz çevrimiçi perakendeciliğin erken habercisi 

olarak görülebilir. Ürün ile ilgili bilgiler çevrimiçi olarak verilir ve sipariş müşterinin verdiği 

adrese taşınarak teslim edilir. Şekilde 2 ve 3 ile gösterilen bölgelerdeki strateji omnikanal`ın 

gelişimi ile ortaya çıkmış ortaya çıkışı daha derin ve incelikli bir yaklaşımdır (Bell, Gallino, & 

Moreno, 2014).   

2.4.1.1 Çevrimiçi Satın Al Mağazadan Teslim Al (ÇESMA) 

 Omnikanal’ın yerine getirme girişimlerinden en önemlisi çevrimiçi satın al mağazadan 

teslim al (ÇESMA) uygulamasıdır (Gao & Su, 2017). Geleneksel perakendeciler yalnızca 

çevrimdışı dünyanın gücünden yaralanmamaktadır aynı zamanda dijital ve fiziksel mağaza 

arasında uyumu sağlayarak müşterileri mağazalara çekerler (Sopadjieva, Dholakia, & 

Benjamin, 2017). 

ÇESMA iki sebepten dolayı müşterinin tercihini etkilemektedir. Bunlar, ÇESMA 

müşteriye envanterle ilgi tam zamanlı bilgi sunar ve alışveriş masraflarını azaltır (Gao & Su, 

2017). 

Müşterilerin ÇESMA sayesinde siparişlerini istedikleri zaman kendi tercih ettikleri 

yerden alabilirler. Çevrimiçi satın alım yapan müşteriler ürünlerin kendisine gelmesini 

beklerken ÇESMA müşterilerinin ürünü beklemesi gerekmez (O`Shea, Dan, 2019).  

2.4.1.2 Çevrimiçi Araştır Mağazadan Satın Al (ÇAMSA) 

Omnikanal yönetiminde sıkça görülen diğer bir uygulama ise çevrimiçi araştır çevrimdışı 

satın al (ÇAMSA)`dır. Yeni bir trend olarak müşterilerin mağazalardan istediği ürünü almadan 

önce ürünün özellikleri, kalitesi ile ilgili çevrimiçi araştırma yapmasıdır. Tüketici aynı zamanda 

alışveriş kararına yardımcı olması için çevrimiçi durumda ürün veya hizmetle ilgili 

yorumlardan, blog gönderilerinden ve sosyal medyadan yararlanır (Reddy & Nagarjuna, 2017). 

Müşteriler, mobil cihazlarından çok sık ürünlerin fiyatı ve tekliflerle ilgili bilgi araştırmaktadır 

ve hatta bazı mağazalar müşterilerine ürün ve tekliflerle konusunda araştırma yapması için 
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mağaza içi kablosuz internet ve tablet vermektedir (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015).  

ÇAMSA yönetiminde müşteriler araştırmalarını daha çok görsel ve ses ile yaptığından mobil 

cihazlar ve akıllı telefonlar önem teşkil etmektedir. Görsel ve ses (Amazan Echo, Google Home, 

Google Assistance, Siri) ile yapılan araştırmalar mobil aplikasyonların iOS ve Android akıllı 

cihazlara yüklenmesiyle kullanılır ve öğrenen bilgisayarlar sayesinde kullanıcıya araştırmak 

istediği ürün ile ilgili sonuçlar yansıtılırken aynı zamanda neyin kullanıcıya yakışacağı veya 

fiyat ile ilgili  tavsiyelerde de bulunulur (O`Shea, Dan, 2019). Müşteriler mobil teknoloji 

kullanarak veya akıllı telefonlarından ürünler hakkında bilgi toplarken onları en yakın nerede 

bulacaklarını da araştırırlar (McAteer, 2018). Akıllı telefonlar üzerinden yapılan araştırmalar 

genellikle satın almama ilham ver,  mağaza içi alışverişimde yardımcı ol, satın alma 

seçeneklerimin daraltılmasına yardımcı ol şeklindedir. Bir çok insan alışveriş yapmadan önce 

kendi akıllı telefonlarından ürün bilgilerini araştırmaktadır (Pollak, Todd, 2018).  

2.4.1.3 Envanter Sergi/Satış Salonu (ESSAS) 

Müşterilerin dijital ortamda inceleyemediği ve deneyemediği ürünleri, deneyebilmeleri 

ve inceleyebilmeleri için oluşturulmuş fiziksel ortamlardır. ESSAS`larında tüm ürün hatları 

görülür ve müşteriler ürünlere dokunur, hisseder, uygunluğunu anlamak için dener, şekline ve 

stiline bakar. ESSAS`ları müşterilerin satın alma arzusunu anında tatmin etmezler, çünkü 

buralarda fiziki satış gerçekleşmez. Müşteriler yalnızca ürünleri kontrol ederler ve ancak 

çevrimiçi olarak web sitelerinden siparişlerini geçerler (Bell, Gallino, & Moreno, 2013).  

Günümüzde ESAS`larda en fazla kullanılan yöntemlerinden birisi de seyyar pazarlama 

(SEPA) yöntemidir. Burada SEPA olarak adlandırdığımız yöntem uluslararası literatürde POP-

UP store olarak bilinmektedir. Bu yöntemle müşterilere geçici lokasyonda ve geçici süre açılan 

mağazalarla alışveriş fırsatı sağlanır (Hass & Schmidt, 2016).  SEPA uygulaması gezici mağaza 

türü şeklinde de kullanılmaktadır. Türkiye`de bu tip uygulamayı Türk Yıldızları örnek 

gösterilebilir. Türk Yıldızlarına ait ürünleri satan tır belli zamanlarda belli şehirlerde seyyar 

mağaza açmaktadır. Türk Yıldızı hayranları web sitesinden tır mağazasının ne zaman kendi 

şehirlerine uğrayacağını görebilmekte ve müşteriler bu seyyar türü mağazalardan alışveriş 

yapabilmektedirler veya çevrimiçi sipariş geçebilmektedirler.  

Bilgi işlemin gelişmesi ve dijitalleşmenin hızla tüm sektörler gibi perakende sektörünü 

de etkilemesi sonucu ESSA`lar da dijitalleşmeye başlamıştır.  
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Çevrimiçi satış yapan web sitelerinde müşteriler ürünlerin fotoğraflarını 2D olarak 

görmekte ve sitede belirtilen ölçü cetveline göre alışveriş yapmaktaydılar. Web sitesi 

teknolojisinin gelişmesiyle web kanallı sanal deneme sayfalarında müşteriler ürünleri 3D 

ortamında deneyebilmekte ve animasyon şeklinde ürünü kullanırken kendilerini 

görebilmektedirler (Cordier, Lee, & Magnenat- Thalman, 2001). Özellikle tekstil endüstrisinde 

kullanılan bu teknoloji için doğru ve hızlı modellemeler, vücut modellemeleri, performanslı 

bilgi işlem alt yapısı ve etkileşimli 3D tarayıcılı ekranlar gerekmektedir (Liu, Jiang, Sze, & 

Wang, 2009).  

Sanal ESSAS`lerde kullanılmaya başlanan diğer bir teknoloji ise sanal ayna`dır. 

ESSAS`lere konulabilen ve hareket tanıyan bilgisayar sistemleri sayesinde kişiler satın aldıkları 

ürünün kendi üzerlerinde hareket halinde görebilmekte ve kendilerine tam uyan tekstil ürünleri 

alabilmektedirler (Raturi, 2018). Uygulamasına bakıldığında, müşteri tekstil ürünü ile sanal 

aynanın karşısına geçer ve elbiseyi taratır. Taratılmış tekstil ürünü el hareketiyle müşterinin 

aynadaki görüntüsüne giydirilir (Gupta, 2018). Hatta bazı firmalarda müşteriler sanal ayna 

önünde kendine göre giyeceklerini dizayn edebilirler ve sanal aynanın karşısında kendi dizayn 

ettikleri ürünün üretilmeden önce kendileri üzerlerinde nasıl durduğunu görebilirler (Eisert, 

Rurainsky, & Fechteler, 2017). 

Başka bir ESAS modeli olarak evde deneme programını (EDP) görebiliriz. Firma 

müşterilerinin çevrimiçi seçtiği ürünleri belirli bir kısmını daha önce belirlediği bir süre için 

hiçbir masraf almadan müşterinin denemesi için istenilen adrese kargolar. Böylelikle firma 

müşterilerin sanal olarak görmüş olduğu ürünü fiziksel olarak denemesini, hissetmesini 

sağlamaktadır. Müşteri belirlenen süre dolduğunda hiçbir ücret ödemeden ürünü geri 

yollayabilmektedir (Bell, Gallino, & Moreno, 2013).  

3. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Kişinin algılamış olduğu ile tecrübe etmiş olduğu hizmet arasındaki fark kişinin 

memnuniyet seviyesini ve verilen hizmetin kalitesini ölçmektedir. Kişinin beklentisi 

memnuniyet üzerinde merkezi bir rol oynamaktadır (Thijs & Staes, 2018). Kotler ve Keller 

(2006)`a göre müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın aldıkları ürünlerden beklentileriyle 

gerçekte üründen elde ettikleri performansın kıyaslaması sonucu müşterinin yaşadığı hayal 

kırıklığı veya mutluluk hissidir (Kotler & Keller, 2012). Ürün veya hizmetin müşterilerin 

beklentileri ve isteklerini karşılamaları veya beklentilerinin üstünde olması, müşteri 
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memnuniyetini gerçekleştirmemizi sağlar. Ürünün ve servisin müşteri beklentisinin altında 

olması müşteri memnuniyetsizliği sağlamaktadır (Gobiraj & Balasundaram, 2011).  

Tekrar satın alma davranışı memnuniyetin göstergesidir. Müşterilerin satın alma öncesi 

beklentileriyle satın alma sonrası algıları arasındaki fark müşteri memnuniyetinin göstergesidir. 

Memnuniyet, hizmet sağlayıcısına yönelik bir müşteri tutumu ve davranışıdır (Luo, Ba, & 

Zhang, 2012). Bir başka tanım ise şöyle demektedir; müşterinin kendi ihtiyacını, amacını ve 

hedefini karşılama konusunda ki beklentisiyle elde ettiği arasındaki farktan doğan duygusal 

tepkidir (Kaur & Sharma, 2015). 

3.1 Müşteri Memnuniyeti ve Omnikanal Yönetimi 

Omnikanal yönetimi müşteriye değer katma yolculuğu olup özellikle dört aşamadan 

oluşmaktadır. Bunlar satın alma öncesi, ödeme, teslimat veya dağıtım,  geri iade olarak 

görülmektedir.  
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 Şekil 3: Bütünleşik Omnikanal Sisteminin Şeması (Saghiri, Wilding, Mena, & Bourlakis, 2017) 

Müşteri ürüne veya servise ihtiyacı olduğunu düşündüğü zaman, ürün ile ilgili bilgi 

toplamaya başlar (Saghiri, Wilding, Mena, & Bourlakis, 2017). Ürün hakkında çevrimiçi 

ortamlarda fazla bilgi bulunmaması satın almak isteyenin memnuniyetini negatif yönde 

etkilemekte ve satın alma sürecinde müşteriyi kaygılandırmaktadır (Luo, Ba, & Zhang, 2012). 

Ürün hakkındaki doğru bilgilere kolayca ulaşılabilir olunması gerekmektedir (Ramadan, 2016). 

Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilerin web sitelerinde açıklayıcı şekilde olması satın alma sonrası 
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müşteri memnuniyetini artıran bir etkendir (Luo, Ba, & Zhang, 2012).  Müşteri memnuniyetini 

etkileyen diğer bir husus ise müşterilerin ürünler hakkında kolayca bilgi alması, seçebilmesi, 

siparişi geçebilmesi ve web sitesinin performansı olarak görülmektedir (Cao, Gruca, & Klemz, 

2003/2004). 

Omnikanal yaklaşımında ürünlerin fiyatlarının her kanalda aynı olması gerekmektedir. 

Müşteriler fiyat araştırmasını çeşitli kanallar yoluyla yapmaktadır ve doğrusal alışverişlerde bu 

müşteri tarafından dikkate alınmaktadır (Ramadan, 2016). İnternetteki araştırma motorları 

müşterilerin fiyat araştırması yapmak için kullandığı bir araçtır. Müşteriler satın aldığı ürün 

veya hizmetin kendisini veya muadilini internet ortamında daha düşük fiyata görürse bunu 

adaletsizlik olarak algılar ve bu adaletsizlik algısı müşterinin memnuniyetini azaltır (Cao, 

Gruca, & Klemz, 2003/2004).  

Ödemelerin ise telefon, mağaza veya çevrimiçi kanallar kullanılarak yapılabilmesi 

(Saghiri, Wilding, Mena, & Bourlakis, 2017), ödeme veya satın alma metotlarının çeşitliliği, 

kolaylığı, hızı, güvenliği, esnekliği ve elverişliliği müşteri için önemli ve stresi azaltıcı bir 

faktör olduğu için memnuniyet arttırıcıdır. AmazonGo ve kasiyersiz mağaza uygulamaları ile 

müşterilerin mobil otomatik ödeme yaptığı veya hızlandırılmış ödeme  uygulamaları artmaya 

başlamıştır (O`Shea, Dan, 2019).  

Müşteri memnuniyetine etki eden diğer bir faktör ise ürünün teslimidir. Müşterilerin 

ürünlerinin paketlenmesi, zamanında adreslerine teslim edilmesi önemlidir. Ürünlerin 

tesliminde gecikme yaşanması durumunda müşteri memnuniyetsizliği doğmaktadır (Yu, 

Subramanian, Ning, & Edwards, 2014).  Buna ek olarak, müşteriler genellikle işletmelerin iyi 

bir fiziksel dağıtım kanalına sahip olmalarını ve teslimat süresinin kısa olmasını isterler. 

Müşteri memnuniyeti ile siparişlerin teslim süresi ve bedelsiz teslim arasında doğru orantılı bir 

ilişki vardır (Ma, 2017).  

İşletmelerin geri iade politikası müşteri davranışları üzerinde stratejik bir etki 

oluşturmaktadır (Pei, Paswan, & Yan, 2014). Çevrimiçi alışveriş yapan müşteriler ürün ile 

fiziksel temasları olmadığı için ürünün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını ürün 

ellerine geçene kadar bilememektedir. Ürün ile fiziksel temas sonucu, ürünün müşteri 

ihtiyaçlarına cevap vermemesi durumunda işletmeler müşteri memnuniyeti sağlamak, müşteri 

ilişkilerini güçlendirebilmek için ürün iadesini gerçekleştirirler (Tiwari, 2013). Müşterilere 
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almış oldukları ürünleri geri iade süreçlerinde kolaylık ve çeşitlilik sağlanması işletmelere artı 

bir değer kazandırmakta ve müşteri memnuniyetini arttırıcı bir etki olarak görülmektedir.  

En son olarak müşterilerin tüm satın alım ve iade süreçlerinde işletmenin yüzü olarak 

müşteri servisi görülmektedir. Müşteri aynı seviyede ve aynı kalitedeki müşteri servisini tüm 

kanallardan alabilmelidir. Müşteri için kiminle irtibata geçtiği önemli değildir. Önemli olan 

marka tarafından tanınmak ve sorunun kabul edilip çözüm bulunmasıdır (Ramadan, 2016). 

Müşteri servislerinin müşteri mutluluğu ve memnuniyeti üzerine omnikanal yönetimi 

çerçevesinde kurgulanmış olması memnuniyet arttırıcı olarak görülmektedir. 

SONUÇ 

Müşteriler artık tek bir kanala sadık kalmamaktadır. Müşteriler kendileri için en uygun 

olan alış veriş kanallarına doğru yönlenmektedir yani alış veriş yolculuğu artık omnikanal 

olmaya başlamıştır. Perakendeciler tüm kanalların benzersiz bir şekilde entegre olduğu 

omnikanal yönetim şekline geçmekte ve geleneksel kanal yönetim şeklinden vazgeçmektedir. 

Bu çalışmada perakende sektörünün önemli oyuncuları tarafından kullanılan ve omnikanal 

siparişi yerine getirme metodlarından olan ÇESMA, ÇAMSA ve ESSAS üzerinde çalışılmıştır. 

Omnikanal yönetiminin ve incelediğimiz metodların müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi 

anlatılmaya çalışılmıştır. 

Omnikanal yönetiminin perakende sektöründe uygulanması kolay değildir. Bu 

yöntemleri gerçekleştirmek için yanlızca perakendecilerin teknolojiye yatırım yapması değil 

aynı zamanda müşterilerinde internet, mobil teknolojilere ve akıllı telefon teknolojisine sahip 

olmaları gerekmektedir. Wearesocial ve Hootsuit`in yapmış olduğu Türkiye`de internet ve 

teknoloji kullanımı ile ilgili istatiksel çalışmaya göre Türkiye`deki potansiyel müşterilerin 

omnikanal çalışmalarına uygun derecede teknolojiye erişebildiği görülmektedir.  

ÇESMA müşteriler için çekici gelen bir uygulamadır. Müşterilerin mağazalara olan 

ilgisini arttırmaktadır. Müşterilere çevrimiçi yöntem ile tam zamanlı stok bilgisi verilmesi ve 

müşterinin siparişini girip ödemesini çevrimiçi olarak yapmış olduğu ürünün mağaza 

stoğunda bulunması gerekmektedir. Müşterinin mağazaya ürünü almaya geldiğinde kasada 

ödeme yapmak için sıra beklememesi ÇESMA`nın artı yönlerinden biridir. Perakendeciler 

ÇESMA`yı yönetirken dikkatli olmalıdır. En çok satan ürünlerin ÇESMA olarak kanala 

sunulması mağazalarda gereksiz yoğunluğa sebebiyet vermemelidir.  
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Diğer bir omnikanal stratejisi olan ÇAMSA uygulaması daha çok akıllı telefon ve tablet 

kullanan mobil kullanıcılarının yararlandığı bir uygulama olup müşterilere fiyat ve çeşitli 

ürünler hakkında tam bilgilendirme sağlamaktadır. Müşteriler bu uygulama sayesinde 

mağazalarda gördükleri ürünleri daha uygun fiyata alabilmekte ve müşteri olarak alışveriş 

yolculuklarını istedikleri gibi planlayabilmektedir.  

En son olarak incelediğimiz omnikanal yöntemi ESSAS çevrimiçi alışveriş yapan 

müşterilerin alacakları ürünü kendi üzerinde deneyebilme, dokunabilme ve hissedebilmesi 

üzerinde kurulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle ESSAS`lerde perakendeciler, sanal ayna, 

hareket tanıyan ekranlar ve arttırılmış gerçeklik sanal ESSAS`lere geçmeye başlamışlardır. 

 Omnikanal yönteminin müşteri merkezli oluşu, müşterinin istediği ve müşteriye uygun 

olan ortamları oluşturmaları müşteri memnuniyetine doğru atılmış çok büyük adım olarak 

görülmektedir. 
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ÖZET 

 

Günümüzde başarılı bilgi yönetimi, işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı 

sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu bağlamda bilginin 

yönetilmesi tedarik zincirinin de verimini, etkinliğini ve rekabet gücünü arttıran en 

önemli etkendir. İşletmeler bilişim teknolojileri projelerine geleneksel olarak değil, 

matematiksel analiz veya büyük veri projeleri olarak bakmalıdırlar. Tedarik 

zincirinin her bir üyesinin birbiriyle entegrasyonu ancak bu şekilde sağlanmaktadır. 

Bu çalışmada, tedarik zinciri ve bilgi yönetimi ilişkisinde; tedarik zinciri ve bilginin 

paralel şekilde nasıl tasarlanması gerektiği üzerinde durulmuş ve bir havayolu 

şirketinde uygulaması yapılarak bilişim teknolojilerinin etkileri incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı; işletmelerin sadece bilişim teknolojilerini kullanarak verim 

sağlayamayacağını öncelikle etkin bir bilgi yönetimi yaklaşımına sahip olmaları 

gerektiğini göstermektir. 

 
Keywords: Tedarik Zinciri, Bilgi Yönetimi, Bilişim Teknolojileri 

JEL Sınıflandırma Kodu: R4,L93,D8 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN AND 

EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND AN 

IMPLEMENTATION IN THE AIRLINE COMPANY 
 

ABSTRACT 
 

Today, one of the most important element for providing sustainable competitive 

advantage to businesses is successful knowledge management. In this context, 

managing information is the most important factor that increasing the efficiency, 

effectiveness and competitiveness of the supply chain. Businesses should not 

consider information technology projects as traditional projects. They should 

consider IT projects as mathematical analysis or big data projects. Thus, each 

member of the supply chain can be integrated with each other. In this study, we 

focused on how information and supply chain should design together in terms of 

Supply Chain and Information Management relationship. For this purpose we 

investigated the effects of information technologies by making implementation in an 

airline company. The aim of the study is to show that businesses not only provide 

efficiency by using information technology but they primarily need an effective 

knowledge management approach. 
Keywords: Supply Chain Management, Knowledge Management, Information 

Technologies 
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•İşleme

•Düzenleme
Veri (Data)

•Yorumlama

•İşe Yarar Hale 
Dönüştürme

Enformasyon 
(Informasyon)

Bilgi 
(Knowledge)

1.BİLGİ YÖNETİMİ 

Bilgi yönetimi; bilginin üretilmesi, elde edilmesi, paylaşılması, kullanılması ve 

yönetilmesi ile ilgili faaliyetlerin bütünüdür. Aynı zamanda bilgi yönetimi, organizasyondaki 

tüm bilgi türlerinin, değer üretmeye ve rekabet avantajı sağlamaya yönelik olarak, etkili 

biçimde kullanılmasıdır. İşletmenin başarısı için bir sermaye formu olan bilginin bireyler 

arasında el değiştirebilir formatta olması gerekmektedir ( Rainer, Turban, Potter 2007). 

Bilgi yönetimi kapsamında üç farklı kavramdan bahsedilmektedir; veri, enformasyon ve 

bilgi. Veri; amaçlara bağlı olarak elde edilen bilginin ham halidir. Veri, yorumlanmamış 

gözlemlerdir ve işletmelerde teknolojik sistemlerde saklanır, depolanır. Her işletmenin veriye 

ihtiyacı vardır. Çünkü veriler organizasyonların enformasyon hammaddesidir. Enformasyonun 

tanımı verilerin düzenlenmiş hali olarak da yapılabilir. Enformasyon, anlamlıdır, amacı vardır 

ve hedefe yöneliktir. Enformasyon, olayları yorumlamak için bakış açısı kazandırır ve bilginin 

hammaddesidir. Bilgi kendini enformasyondan ayıran güçlü deneysel elementler içermektedir. 

Enformasyonun aksine bilgi, sorun çözmede de kullanılabilir (Rainer, Turban, Potter 2007). 

Örneğin, üniversitenin bir dönem boyunca ilan edip, listelediği dersler veri olarak kabul 

edilebilir. Kayıt olunduğunda ders programı oluşturmak için veri işlenir. Oluşturulan ders 

programı da enformasyon olarak kabul edilebilir. Kişiye ait ders programı, sosyal program ve 

farklı fakülte üyelerinin karakterleri bilgi olarak yorumlanabilir. Görüldüğü gibi farkındalık 

bağlamsal, anlamlı (içeriksel) olduğu kadar eylemseldir. Şekil 1’de bilginin nasıl oluştuğu 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

Şekil 1: Bilginin Oluşması (Kaynak: Sotirofski ve Güçlü 2006)  

 

Bilgi, bağlamsal, anlamlı ve eylemsel bir enformasyondur. Diğer bir kullanım şekliyle 

bilgi, entelektüel bir sermayedir. Entelektüel sermaye, organizasyonlara rekabet üstünlüğü 

sağlayan ve yine organizasyonların sahip olduğu bilgi, deneyim, organizasyona dair teknoloji, 

müşteri ilişkileri ve profesyonel yeterliliktir. Tanınmış birçok organizasyon, sermayelerini 
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bireysel, organizasyonel ve müşteri sermayesi şeklinde belirtmeyi tercih etmişlerdir 

(Martensson 2000). 

Bilgi yönetiminin temel amacı; karar vermeyi, üretimi, kaynak aktarımı ve kullanımını, 

rekabeti, sürekliliği, gelişimi sağlamak ve hızlandırmaktır (Uzun ve Durna 2008). Bilgi 

yönetimi öğrenen organizasyonlar yaratmayı hedefler ve örgütsel amaçları başarmak için 

bilginin nasıl yaratılabileceği, elde edilip kullanılabileceği ve yönetileceğine ilişkin sistematik 

bir süreç geliştirir.  

Bilgi yönetiminin diğer amaçları ise aşağıdaki gibidir [URL 1]:  

 Öğrenme eğrisini hızlandırmak, 

 Daha hızlı bir iyileştirmeyi sağlamak, 

 Örgüt içerisinde yeni bir bilgi üretmek, 

 Örgütsel kararlarda ulaşılabilir bilginin kullanılmasını sağlamak, 

 Örgüt içerisinde yeni bilgi üretmek, 

 Örgütsel kararlarda ulaşılabilir bilginin kullanılmasını sağlamak, 

 Doğru bilginin, doğru insanlara, doğru zamanda ulaşmasını sağlamak, 

 Hızlandırılmış transformasyona imkan sağlamak, 

 Dış kaynaklardaki değerli bilgiyi örgüte kazandırmak, 

 Toplumsal kültür ve özendiricileri ile bilginin büyümesini kolaylaştırmak, 

 Bilginin dökümanlar, veri tabanları ve yazılımlar aracılığı ile sunmak, 

 Örgütün birimleri içerisinde oluşan bilginin veya başka örgütlerdeki benzer birimlerin, 

birimler arası transferini gerçekleştirmek, 

 Örgütsel bilgiye değer katarak entelektüel sermayeye dönüştürmek ve bilgi yönetimi 

sayesinde ölçülmesini sağlamak. 

Bilgi yönetimi sayesinde işletmeler, ölçülebilir performansa ve kaliteye sahip olur. Bu 

bağlamda etkin ve verimli bilgi yönetimi stratejik bir değer olup rekabetçi unsurlardan biridir. 

İşletmeler bilgi yönetimi ile ilgili olarak temel ilkelere sahip olmalıdırlar. Bilgi yönetiminin 

temel ilkeleri (Barutçugil 2002): 

 Bilgi yönetimi sürdürülebilir olmalıdır, 

 İşletmelerin bilgi yönetimi için bütçe ayırmaları gerekmektedir, 

 Etkili bilgi yönetimi, çalışan ve teknoloji uyumlu olmalıdır, 
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 Bilgi yönetimi tüm organizasyona yayılmalı ve kültür haline gelmelidir, 

 Bilgi yönetimi uzun bir süreçtir ve bu süreçte işletmeler devamlılığı sağlayabilmelidir. 

Bilgi yönetimi sürecinde, bilgi üretimi, bilginin kodlanması, koordinasyon ve bilgi 

transferi gerçekleşir. Bununla birlikte bilgi yönetimi altı aşamadan oluşur; bu aşamalar bilginin 

farkında olma, bilginin amaçlarını belirleme, uygulama, yayma, geliştirme ve saklamadır. 

Tablo 1’de bilgi yönetiminin aşamaları gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: Bilgi Yönetiminin Aşamaları 

Konu ile ilgili bilginin belirlenmesi için 

yöntemleri iyi bilmek 

1. El kitapçıklarının hazırlanması 

2. İç ve dış kıyaslamalar 

3. Uzmanlar, bilgi komisyonu ve ekiplerin oluşturulması 

Bilgi amaçları 1. Sürecin geliştirilmesi 

2. Potansiyel alanların açıklığı 

3. Şartların belirlenmesi 

Bilginin geliştirilmesi için yöntemler 1. Uzmanlar ve proje takımlarının disipliner arası işbirliği 

2. Dış bilginin kazanımı 

3. Bilgi ve tecrübelerin kullanımı için sistematik yaklaşım 

Bilginin saklanması için yöntemler 1. Veri ve enformasyon teknolojileri 

2. Standart ve denenmiş metotlar için el kitaplarının 

hazırlanması 

3. Rapor ve dökümantasyon 

Bilginin yayılması ile ilgili yöntemler 1. Bilgiyi yayma için disipliner arası proje takımları 

2. İç yayımlar 

3. Uzmanlar tarafından eğitim ve koçluk 

Bilginin uygulanması için yöntemler 1. Disiplinler arası takımların özerkliği 

2. Sonuçlar hakkında iç uzmanlar tarafından görüş 

alınması 

Kaynak: Malhotra 2003. 

Bilgi yönetimi, başarılı bir şekilde rekabet etmek için gerekli olan bilginin tanımlanması, 

elde edilmesi, paylaşılması ve desteklenmesi için gerekli strateji ve süreçleri içermektedir. 

Ayrıca bilgi yönetimi “işleri doğru yapmak” yerine “doğru işleri yapmak” felsefesine sahiptir.  
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Organizasyonlarda bilgi yönetiminden beklenen sonuçlar aşağıdaki gibidir (Martensson 

2000): 

 Organizasyonun performansı, verimliliğini ve rekabet edebilirliğinin arttırılması, 

 Organizasyon içindeki bilginin etkili bir biçimde elde edilmesi, paylaşılması ve 

kullanılması, 

 Organizasyon kararlarının iyileştirilmesi, 

 İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların elde edilmesi, 

 Araştırma maliyetlerinin ve gecikmelerin azaltılması, 

 Daha yenilikçi bir organizasyon yapısının kurulması. 

2.TEDARİK ZİNCİRİ ve BİLGİ YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

Bilgi yönetimi, bir organizasyonun veri işleme, enformasyon kullanımındaki 

verimliliğini arttırmayı amaçlayan sistematik yaklaşımın bütünüdür. Bu bakış açısı ile tedarik 

zinciri; yönetim, analiz, karar verme işlevlerini kapsayan bütünleşik bir bilgi yönetimi ile ele 

alınmalıdır.  

İşletmelerin başarısında en temel girdi olan bilgi, organizasyonlarda doğru ve zamanında 

iş yapma yeteneğini geliştirir. Tedarik zinciri yönetiminin de birincil amacı olan doğru mal ve 

hizmeti, zamanında en az maliyetle müşteriye ulaştırmak hedefi bilginin etkin ve verimli 

yönetilmesi ile gerçekleşir. 

Tedarik zincirinde bilgi yönetimi, merkezi bir kontrol altında tutulmalı ve taşıma, sipariş, 

üretim planlama, lojistik, operasyonel faaliyetler bu bilgiler ışığında gerçekleştirilmelidir (Şekil 

2). Bilgi yönetimi sayesinde tedarik zincirinin izlenebilirliği artar. Şirketler arası bilgi 

erişiminin kolaylığı, zincirdeki arz, talep ve üretim bilgilerinin açıklığı, ürünlerin takip 

edilebilirliği sayesinde tedarikçi ve müşteri ilişkilerinde iyileştirme sağlanır. Tedarik zincirinin 

etkinliği, değişen müşteri taleplerine hızlı yanıt vermesiyle ölçülür. Tedarik zincirine bu 

esnekliği sağlayan faaliyet de bilgi yönetimidir.  

Tedarik zincirinde zincir üyelerinin tek bir şirket gibi davranması ve birbirleriyle 

entegrasyonu zincirin başarısını ve performansını etkiler. Bu bağlamda, tedarik zinciri 

yönetiminin en zor yanlarından birisi tedarik zinciri ilişkilerinin güçlü kurulmasıdır. Bu nedenle 

zincirin tasarımı aşamasında zincirin faaliyetlerine uygun bir bilgi sistemi geliştirilmeli, amaç 

ve hedefler doğrultusunda bilgi yönetimi yapılmalıdır. Sağlıklı bilgi akışının yapısı, tam 
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zamanlı bilgi ve periyodik bilgi olmak üzere iki kısımda incelenmelidir. Periyodik bilgi, 

firmanın strateji ve politikalarında olan değişimi, fiyat düzenlemesini, yeni ürün ve hizmetlerin 

tanıtımını kapsamaktadır. Tam zamanlı bilginin aksine periyodik bilgi tüm tedarik zinciri 

üyelerine dönemsel bir şekilde ulaşmaktadır. Tam zamanlı bilgi akışı, geleneksel hiyerarşik 

bilgi akışı yapısının aksine, tüm tedarik zinciri üyelerinin bağlı olduğu bir bilgi akışı ağı ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu ağ üzerinden tedarik zincirinin tüm üyeleri birbirleriyle doğrudan 

iletişim kurabilmekte, ihtiyaç duydukları bilgileri, tam zamanlı olarak alabilmektedirler. 

Dolayısıyla, müşteri ve tedarikçiler arasında artan iletişim derecesi, yüksek düzeyde bilginin 

paylaşıldığını göstermektedir (Aydın ve Çörekçioğlu 2001). 

Tedarik Zincirinde entegrasyonun en önemli faydası tarafların ellerindeki bilgileri 

paylaşmalarıdır. Son dağıtıcılar, müşterilerden aldıkları gereksinim ve eleştiri bilgilerini 

üreticiye, üretici firmalar da pazar ve tasarım bilgilerini tedarikçilere aktarmaktadırlar. Satıcı 

firmalar ise malzeme, fiyat ve kalite bilgisini ulaştırmaktadırlar. Tedarik zinciri, stratejik 

ortaklık göz önüne alınarak bütünleşik ve dinamik bir yapıda oluşturulmalıdır. Bu bilgi 

paylaşımı yapısı sayesinde organizasyonlar zincirdeki üyeleri tasarım kabiliyetleriyle 

değerlendirebileceklerdir. 

 

Şekil 2: Tedarik Zincirinin Şematik Yapısı (Kaynak: Chuang, M. and Shaw W,200) 
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3. ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

VE BİLGİNİN TASARIMI 

Enformasyon teknolojisi, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım 

uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, 

yönetimi ve desteğine verilen addır. Enformasyon teknolojileri temel olarak bilgisayarların ve 

yazılımların aracılığıyla bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi 

ve bu bilgiye güvenli bir biçimde erişilmesini sağlar. Enformasyon teknolojisinin alt yapısı 

Şekil 3’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3: Enformasyon Teknolojileri Alt Yapısı (Kaynak: Laudon, Laudon 2001) 

 

Günümüzde işletmeler rekabet edebilmek ve amaçlarına ulaşabilmek için enformasyon 

teknolojileri araçlarından yararlanmaktadır. Tedarik zincirinde bilginin analiz edilmesi ve 

paylaşılması için yaygın olarak kullanılan teknolojiler; Elektronik Veri Değişimi (EDI), 

İnternet, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımı ve Radyo 

Frekanslı Kimlik Tanımlamadır (RFID). Yöneticiler uygun teknoloji seçimi ve iş ortaklarıyla 

entegrasyona karar vermek durumundadırlar.  

 

Veri Tabanı Yönetimi 
ve Depolama

(Oracle, SQl Server, 
Sybase, MySQL)

Kurumsal Yazılım 
Uygulamaları

(SAP, Oracle, 
Microsoft, BEA)

İnternet Platformu
Danışmanlar ve 

Sistem Birleştiricileri

AĞ/Telekomikasyon

(Linux, Novell, Cisco, 
Microsoft, Nortel...)
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Tedarik Zinciri Yönetiminde dışarıya doğru kayma odaklanması ile başka türden yazılım 

destek sistemlerine de gereksinim duyulmaktadır. Bunlardan biri Tedarik Zinciri 

Yönetimi/Planlaması (SCM/SCP) yazılım teknolojisidir. SCM/SCP paket programı, bilgi 

görünürlüğüne olarak analitik karar desteği sağlamak için ERP’ deki bilgiyi kullanır. ERP 

sistemleri firmaya neyin olmakta olduğunu gösterirken SCM sistemleri ise ne yapması 

gerektiğine karar verirken işletmeye yardımcı olmaktadır. SCM/SCP sistemlerinin birincil 

faydası daha iyi operasyonel planlama ve iş planlamasıdır. SCM/SCP sistemlerinin 

uygulanması ile elde edilecek yararlardan bazılarına aşağıda yer verilmektedir (Özdemir ve 

Doğan 2010) 

 Gelirin artması, 

 Verimliliğin artması, 

 Operasyonel maliyetlerde azalma, 

 Düşük stok, 

 Siparişi yerine getirme süresinin azalması. 

Enformasyon teknolojilerin yeterlilikleri arttıkça tedarik zinciri kararları da her geçen gün 

daha önemli hale gelmektedir. Ancak kurumların sadece enformasyon teknolojilerini 

kullanması yetmemektedir. Söz konusu faaliyetleri bilgi yönetimi çerçevesinden 

gerçekleştirmelidir. 

Bilgi yönetimini tasarım odaklı düşünmeyen organizasyonların dahil olduğu tedarik 

zincirleri güçlü yapılar olmaktan uzaklaşmaktadır. Organizasyonlar enformasyon teknolojileri 

projelerini sadece uygulayarak verim alabileceklerini düşünmektedirler. Oysa enformasyon 

teknolojileri projeleri verimliliği geliştirse, maliyetleri düşürse ve üretimi arttırsa bile zincirin 

güçlü olmasını sağlayamamaktadır. Proje sonucunda kullanılmaya başlanılan sistem, elde 

edilen bilgilerle nasıl daha iyi kararlar alınabileceği veya operasyonlara ışık tutacak kadar daha 

derin ve tahmin edilemeyecek öngörüler elde etme konusuyla temelde ilgilenmemektedir.  

Enformasyon teknolojileri araçlarının kurulumu kolaydır ancak nasıl kullanılacağını 

anlamak ve yorumlamak kolay değildir. Enformasyon teknoloji araçlarının kurumda başarılı 

olması için; 

 Bilgi kullanımının enformasyon teknolojilerini değerli kullanmaya giden yol olarak 

görülmeli, 
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 Enformasyon teknolojileri ekiplerine bilişsel ve davranışsal alandan uzmanlar alınmalı, 

 Örgütler öğrenme odaklı olmalıdır, 

 Teknoloji kurulumundan daha çok iş sorunlarının çözümüne odaklanılmalıdır. 

Enformasyon teknolojileri projelerine, işletmeler geleneksel olarak değil, matematiksel 

analiz veya büyük veri projeleri olarak bakmalıdırlar. Ancak, bu şekilde tedarik zincirinin her 

bir üyesi birbiriyle entegre olabilir. Aşağıdaki tabloda geleneksel enformasyon teknoloji 

projeleri ile büyük veri projelerinin karşılaştırması gösterilmektedir. 

Tablo 2: Geleneksel Enformasyon Projesi ve Büyük Veri projesi 

Geleneksel Enformasyon 

Projesi 

Matematiksel Analiz veya Büyük Veri projesi 

Projeler Projeler 

ERP sistemi kurmak 

Tedarik zinciri performansını 

arttırmak 

Müşterilerin ihtiyaçları ve davranışlarına yeni bir ortak anlayış getirmek 

Büyüyecek pazarları öngörmek 

Hedefler Hedefler 

Etkinliği geliştirmek 

Maliyetleri azaltmak 

Üretkenliği arttırmak 

Çalışanların verileri kullanma becerilerini geliştirmek ve değiştirmek 

Çalışanların karar alma aşamasında taşıdıkları çıkarımları sorgulamak 

Daha iyi hizmet sunmak, yeni iş kurmak ve sonuçları tahmin edebilmek 

için yeni anlayışlar benimsemek 

Proje Yapısı Proje Yapısı 

Geleneksel proje yönetimi 

yaklaşımı 

İstenen sonuçları tanımlamak 

Teknoloji gereksinimlerini 

yeniden tasarlamak 

ET kurulumu, organizasyonel 

değişimi yönetme ve planlama 

Planların yürürlüğe girmesi 

Keşfe dayalı proje yönetimi yaklaşımı 

Teorileri geliştirmek 

Hipotezler üretmek 

İlgili verileri belirlemek 

Deneyler yapmak 

Bulgulara karşı hipotezleri yenilemek 

Süreci tekrarlamak 

Gereken Yenilikler Gereken Yenilikler 

Mühendislik, bilgisayar bilimi Mühendislik, bilgisayar bilimi ve matematik geçmişi olan profesyonel 

ET çalışanları 

Beklenen Başarı Beklenen Başarı 

Proje zamanında plana uygun 

olarak ve bütçe çerçevesinde teslim  

Çalışanlar kararlarını veri ve kanıtlara dayandırır 

Kaynak: Marchand ve Peppard 2013 
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Bilgi yönetimi belirli bir bilgi akışına sahip yapıdan oluşmalıdır. Yani bilgi yönetimine 

hizmet eden enformasyon teknolojilerinin nasıl uygulandığından daha çok bilgi akışının 

tasarımı tedarik zinciri yönetiminde hayati önem taşımaktadır. Değeri yüksek bilgi işlerini 

yeniden tanımlamak işletmelerin yalnızca açıklarını gidermelerini değil aynı zamanda 

maliyetlerini azaltmaları ve iş tatminini arttırmalarını sağlar. Tedarik zincirinde bilgi işlerinin 

yeniden tasarlanması için dört ana faaliyet vardır; 

1. Tedarik zincirinin yetenek açıklarının belirlemesi:  

Yetenek envanteri çıkarmak ve zincirin uzun dönemli stratejisini yürütecek yeteneklerin 

nitelik ve niceliğin detaylı bir öngörüsü yapılmalı. Strateji için; 

 Kritik süreçler ve süreçlerin yeterliliği belirlenmeli 

 Belirlenen süreç yeterliliklerine sahip kaç tane tedarik zinciri üyesi var tespit edilmeli 

 Süreçlerin iyileştirilmesi için hangi enformasyon teknolojilerine ihtiyacın olduğu 

belirlenmelidir. 

Tedarik zincirinin yetenek açıklarını en iyi şekilde belirlemek ve iyileştirmek için 

performans yönetimi yapılmalıdır. Ancak, ölçülebilen iyileştirilir felsefesiyle periyodik olarak 

ölçümler yapılmalıdır.  

2. Tedarik zinciri yeteneklerinin nasıl değerlendirileceğinin analizi: 

Tedarik zincirinin yetenek açıkları belirlendikten sonra zincirin ihtiyacı olan kaynak 

içeriği belirlenmelidir.  

3. İşlerin yeniden tanımlanması: 

Yetenek açığı analizinin sonuçlarına göre, zincirin özel yeteneklere ihtiyacı olan 

üyelerine iş tanımları yeniden yapılmalıdır. Bilgi işleri yeniden tanımlanırken aynı zamanda 

çalışmayı uzaktan yürütmeyi kolaylaştıracak teknolojik gelişmeler takip edilmelidir.  

Yüz yüze etkileşimler ve üzerinde düşünülmüş yapıların değer aktarımının çekirdeğini 

oluşturduğu düşünüldüğünde zincir üyelerinin yeteneklerini sonuna kadar kullanmalarını 

sağlayacak şekilde bilgi akışı tasarlanmalıdır. Bu noktada, sanallaştırma yoluna gidilebildiği 

gibi, bilgi işleri dış kaynak kullanımına da gidebilmektedir. 

4. Tedarik zincirinin yetenek ve bilgi yönetimi için süreçlerin bağlantısının yeniden 

kurulması:  
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Tedarik zinciri çözümleri ancak şirketlerin süreç ve kültürlerini yeni çalışma yöntemlerini 

destekleyecek şekilde revize etmesi durumunda başarılı ve etkili olacaktır. Tüm zincir üyeleri 

bilgi yönetimi konusunda da tam bir entegrasyon sağlamalıdır. 

4. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ETKİSİNİN BİR HAVAYOLU 

ŞİRKETİNDE İNCELENMESİ 

Türkiye de son on yıl içerisinde havacılık sektörü havayolu, bakım merkezleri ve hava 

limanları işletmeleri alanında önemli ilerlemeler yaşamaktadır. Bu ilerlemeler beraberinde 

Türkiye kayıtlı uçak sayılarının artmasında ve yolcu, kargo taşımacılığı sayılarında ciddi artışı 

getirmiştir.  

Tüm bu değişimlere Havayolu işletmeciliği dinamiği içerisinde yer alan unsurların 

(Havayolları, Bakım Merkezleri, Havalimanı işletmeleri vd.) hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi 

ancak etkin ve verimli bilgi yönetimi ile sağlanabilmektedir. Tablo 3’de hava alanlarında 

taşınan toplam yolcu sayısının son on yılda %274,39 artarken yük sayısı da aynı şekilde iki 

katını aşacak bir değere ulaşmıştır. Uçak trafiği incelendiğinde (Tablo 4) toplamda %233,35’lik 

bir trafik artışı gözlenmiştir. Toplam hava trafiğinin %31’i İstanbul Atatürk Havalimanından, 

%15’i ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından oluşmaktadır. 

Tablo 3. Havaalanlarında Toplam Yolcu Ve Yük Trafiği 

 YOLCU YÜK(1) (TON) 

Yıl Toplam İç hat Dış hat Toplam İç hat Dış hat 

2007 70 352 867 31 970 874 38 381 993 1 546 025  414 192 1 131 833 

2008 79 438 289 35 832 776 43 605 513 1 644 014  424 555 1 219 459 

2009 85 508 508 41 226 959 44 281 549 1 726 345  484 833 1 241 512 

2010 102 800 392 50 575 426 52 224 966 2 021 076  554 710 1 466 366 

2011 117 620 469 58 258 324 59 362 145 2 249 474  617 835 1 631 639 

2012 130 351 620 64 721 316 65 630 304 2 249 133  633 074 1 616 059 

2013 149 430 421 76 148 526 73 281 895 2 595 316  744 027 1 851 289 

2014 165 720 234 85 416 166 80 304 068 2 893 000  810 858 2 082 142 

2015 181 074 531 97 041 210 84 033 321 3 072 831  871 327 2 201 504 

2016 173 743 537 102 499 358 71 244 179 3 076 914  857 335 2 219 579 

2017 193 045 343 109 511 390 83 533 953 3 481 211  884 810 2 596 401 

(1) Yük verileri kargo, posta ve bagajı kapsamaktadır. 

Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü [URL2] 
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Tablo 4. Hava Meydanlarında İniş-Kalkış Yapan Uçak Sayısı İle İç ve Dış Hatlarda Taşıma 

 

  

Uçak Trafiği (İniş-Kalkış)  

Ticari Uçak(1)  

  İç Hat (2) Dış Hat   

İBBS  Yıl 
İniş-Kalkış 

Toplamı 
Türk Türk Yabancı Diğer (3) 

TR Türkiye 2007  642 988  281 473  156 723  135 639  69 153 

    2008  688 189  288 158  172 180  146 240  81 611 

    2009  715 544  300 084  189 804  140 104  85 552 

    2010  919 411  409 402  237 328  162 411  110 270 

    2011 1 042 369  459 059  257 077  176 003  150 230 

    2012 1 093 047  483 441  284 898  178 558  146 150 

    2013 1 223 795  554 166  323 780  181 445  164 404 

    2014 1 345 954  606 063  360 634  193 140  186 117 

    2015 1 456 673  668 817  397 526  188 272  202 058 

    2016 1 452 995  699 166  406 254  129 215  218 360 

    2017 1 500 457  712 181  412 743  147 417  228 116 

  

3. Düzey (İller)  
  

2007  262 248  100 875  85 342  57 146  18 885 

TR100 İstanbul 
(Atatürk) 

2008  276 148  99 141  97 708  57 682  21 617 

  2009  283 953  95 816  116 131  53 812  18 194 

    2010  288 246  94 964  126 396  52 466  14 420 

    2011  325 209  103 938  144 340  53 240  23 691 

    2012  364 322  114 767  176 006  55 287  18 262 

    2013  406 317  126 566  204 941  54 491  20 319 

    2014  439 532  132 965  227 696  59 236  19 635 

    2015  464 774  132 873  251 849  62 222  17 830 

    2016  466 396  129 608  263 490  54 865  18 433 

    2017  460 785  131 683  256 340  54 468  18 294 

  

TR100 İstanbul 
(Sabiha 
Gökçen) 

2010  105 962  62 119  25 575  11 195  7 073 

  2011  121 407  71 986  28 064  12 178  9 179 

  2012  126 043  70 051  29 980  11 884  14 128 

    2013  150 575  83 335  39 068  12 062  16 110 

    2014  186 152  105 467  52 750  13 076  14 859 

    2015  219 158  129 117  64 493  11 220  14 328 

    2016  231 927  140 003  69 560  9 886  12 478 

    2017  220 171  134 207  66 306  9 742  9 916 

 Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü [URL2] 
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Tablo 5. Havayolu İstatistikleri 

Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü [URL2] 

 

Tablo 6.  Tiplerine Göre Uçak Sayıları 

 Yolcu uçağı Kargo uçağı 

Yıl Toplam 
Air Bus 

(A) 
B-757 B-737 B-777 MD-8x Diğer A-300 A-310 A-330 F27-500 B-737 B-747 

Diğer 

2008 262 102 7 106 - 9 9 19 6 - 4 - - - 

2009 299 110 7 103 - 8 20 19 9 - 2 21 - - 

2010 332 128 7 151 - 5 15 17 7 - - 1 - 1 

2011 349 152 3 155 12 - 1 15 7 2 - 1 1 - 

2012 370 139 - 160 12 - 6 14 8 17 - 14 - - 

2013 385 170 - 177 12 - 1 12 3 6 - 1 3 - 

2014 422 181 - 196 16 - 8 6 5 6 - - 4 - 

2015 489 214 - 213 23 - 14 6 5 7 - - 7 - 

2016 540 242 - 227 32 - 14 6 3 9 - - 7 - 

2017 517 237 - 218 33 - 3 6 3 10 - - 5 2 

Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü [URL2] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Uçak sayısı 250 262 299 332 349 370 385 422 489 540 517 

Koltuk kapasitesi 40 017 43 524 47 972 57 899 61 695 65 208 66 639 76 297 90 259 100 365 97 500 

İç hat taşınan yük (kargo+posta+bagaj) (ton) 414 192 424 555 484 833 554 710 617 834 633 074 744 027 810 858 871 327 857 335 884 810 

Dış hat taşınan yük (kargo+posta+bagaj) (ton) 1 131 833 1 219 459 1 241 512 1 466 366 1 631 639 1 616 059 1 851 289 2 082 142 2 201 504 2 219 579 2 596 401 

İç hat uçak trafiği (adet) 365 136 385 764 419 422 497 862 579 488 600 818 682 685 754 263 832 958 886 228 909 332 

Dış hat uçak trafiği (adet) 323 432 356 001 369 047 421 549 462 881 492 229 541 110 591 691 623 715 566 767 591 125 

İç hat yolcu sayısı 31 970 874 35 832 776 41 226 959 50 575 426 58 258 324 64 721 316 76 148 526 85 416 166 97 041 210 102 499 358 109 511 390 

Dış hat yolcu sayısı 38 381 993 43 605 513 44 281 549 52 224 966 59 362 145 65 630 304 73 281 895 80 304 068 84 033 321 71 244 179 83 533 953 
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Havayolu istatistikleri incelendiğinde (Tablo 5) sahip olunan uçak sayısı on yıl içinde iki 

katına çıkarken, 193 045 343 adet yolcu için koltuk kapasitesi 97 500 ile sınırlı kalmıştır. İki 

katına çıkan uçak filosu dağılımında en büyük payı 2008 yılında B-737 tipi uçaklar alırken 2017 

yılında Air Bus tipi uçak sayısı en büyük payı elde etmiş B-737 tipi uçaklar ise ikinci sırada yer 

almıştır (Tablo 6). 

Bu hızla büyüyen bir ulaştırma modunun bilgi yönetimi altyapısı da aynı şekilde büyüme 

gereksinimindedir. Bilgi yönetimi içerisinde yer alan unsurlar bir havayolu firması dikkate 

alınarak değerlendirildiğinde “Veri, Enformasyon Yönetimi, Bilgi Yönetimi” unsurlarının 

neleri içerdiği şu şekilde ifade edilebilir; 

 Uluslararası otoriteler (EASA, FAA vb.), 

 Yerel Sivil Havacılık Otoriteleri, (Sivil Havacılık Gen.Müd.) 

 Uçak ve Parça üreticileri, (Boeing, Airbus, Honeywell, CFMI vb.) 

 Uluslararası paydaşlar, 

 Yerel Paydaşlar vd. 

Burada sağlanan verinin sadece zorunlu bir referans olduğu ve de genel hatlar ile bir 

firmanın izlemesi gereken anayol haritasını göstermekte olduğu unutulmamalıdır. Temelde bu 

referanslar yol haritası olup uçuş güvenliğinin sağlanması hususunda şirketlere bilgi 

vermektedir.  

Bundan on yıl öncesine kadar havayolu firmalarının mevcut verilere erişebilme 

noktasında teknolojinin yeterli olmamasından kaynaklı kısıtlar söz konusuydu. Dünya üzerinde 

tüm noktalarda internet alt yapısının aynı yeterlilikte olmaması, doküman-bilgi dosyalarının 

büyük ve aktarılmasının zor olması, kurumsal bir yapıya ve yeterli, doğru insan kaynaklarına 

sahip olunamaması veri ulaşımında ve bu verilerin enformasyon sistemine aktarılmasında 

sıkıntılar yaratmaktaydı. 2000li yıllar içerisinde ülkedeki ERP programlarının ve hatta basit 

MRP programlarının yetersizliği tüm bu verilerin sistemli ve sağlıklı bir şekilde enformasyona 

dönüştürülmesine olanak sağlayamamaktaydı.  

Bilgi yönetimi anlayışının verimli bir şekilde oluşturulamamasının bir diğer önemli 

sebebi ise operasyonların yeterli büyüklükte olmaması ve “Excel” tabanlı programların 

operasyonel ihtiyaçları karşıladığı düşüncesinin hakim olmasıydı.  
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Sektör içerisinde yer alan havayolu firmalarının her bir yeni tedarik edilen uçaklarının 

uçak ve uçak parça üreticileri tarafından taahhüt edilmiş olan garanti sürelerine sahiptirler. 

Havayolu firmaları, operasyon içerisinde ya da ağır bakımlar esnasında uçak üzerinde yer alan 

bu parçaların değişimlerinde üretici firmadan “ Ücretsiz Değişim” ile parçanın yenisinin 

ücretsiz tedarik edilmesini ya da “Hak İddiası” gerçekleştirilerek parçanın bedelinin 

üreticiden/sigortacıdan tahsil edilebilmesini sağlayabilmektedir.  

Bu süreçlere etki eden faktörlerin başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Filo uçak sayısı; Uçak sayısı ile Ücretsiz Değişim / Hak İddiası sayısı doğru 

orantılıdır, 

 Filo uçak yaşı ortalaması; genç filo yapısının Ücretsiz Değişim / Hak İddiası 

edebilme sayısı daha fazladır, 

 Toplam uçuş sayısı;  

 Kiralama yapan kurum ile yapılan anlaşmalar, 

Türkiye içerisinde yer alan orta ölçekli havayollarından bir tanesinin 4 senesi ele 

alındığında, ilk senelerinde bu tarz parçalar için kendisine yapılan geri dönüşlerin tutarları 

senelik ortalama 30.000 $ seviyelerindedir. Garanti departmanı kurulmadan, belirli bir 

görevlendirme yapılmadan ve de anlaşmalar / üreticiler tarafından sağlanan veriler yeterli 

olarak değerlendirilemeden elde edilmiş olan bir değerdir. 

Mevcut bu durum operasyon yöneticileri tarafından değerlendirilmiş ve yapı içerisinde 

aşağıdaki değişimler hayata geçirilmiştir; 

1) Bir müdürlüğe bağlı olarak fakat ayrı bir yapı içerisinde garanti süreçlerinin takip 

edecek bir birim oluşturulmuş, 

2) Bu birim içerisinde belirli bu süreçler ile ilgilenecek, anlaşmalar/üretici kaynaklı 

verileri değerlendirip sisteme aktaracak görevlendirmeler/atamalar yapılmış, 

3) Tüm bu verilerin işlenebileceği ve raporlanabileceği bir ERP programı tedarik 

edilmiş, “Warranty Process” olarak adlandırılan bu süreç bu program içerisine 

entegre edilmiş, 

4) Bir yıllık performans takip edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikler ile bilginin doğru şekilde değerlendirilip işlenebilmesi ve doğru 

takip sisteminin kurulabilmesi ile bu orta ölçekli şirketin “Ücretsiz Değişim”  ve/ve ya sigorta 
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aracılığı ile “Hak İddiası” gerçekleştirilerek geri kazandığı yaklaşık tutarların yıllara göre 

dağılımı; 

 

Şekil 4. Havayolu Şirketinin Bilgi Yönetimi Sonrası Geri Kazandığı Tutarların Yıllara Göre Dağılımı 

Havayolu şirketinin elde ettiği verilere göre yapılan regresyon analizinde gelecek 

değerlerin hesaplanması için fonksiyon y = 27.5 + 20.5x olarak hesaplanmış olup, korelasyon 

katsayısı r = 0.932058930609647 hesaplanmıştır. Bu değerden zamana bağlı geri kazanılan 

tutarda yaşanacak artışın yüksek ilişkiden kaynaklı artış göstereceği görülmektedir. 
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5. SONUÇ 

Havayolu operasyonlarının büyümesi, tüm verilere daha hızlı ulaşılabilir olması, kurumsal 

yapıların şirketlere hakim olmasının sağlanması ve bu değişimin diğer sektörlere nazaran 

havacılık sektöründe daha hızlı yaşanması tüm havacılık unsurlarını hızlı bir arayışa itmiş ve 

firmalar gerek kendi bünyelerinde gerekse de dış kaynak kullanımı kanalları ile verileri 

enformasyona dönüştürecek araçlar tedarik etmeye başlamışlardır. 

Tablo 7. Havayolu Şirketlerinin Departmanlarında Uygulanan Bilgi Yönetimi Yenilikleri 

Departman/ 

Birim 

Bilgi Yönetimi Yenilikleri 

Muhasebe Elektronik ödeme sistemleri, elektronik fatura sistemleri, 

İnsan Kaynakları Müşteri memnuniyet anketleri ile performans değerlendirme 

sistemleri, çalışanlar arası online iletişim sistemleri 

Yolcu Online üyelik ile tüm verilerin saklanması (yemek tercihi, 

memnuniyet/ memnuniyetsizlik vb.) 

Bagaj/Yük Barkod yazıcı ile tanımlama, barkod okuyucu ile ayrıştırma 

ve uygun taşıyıcıya iletme.  

Depo İçi Ve Uçak 

İçi Envanter Yönetimi 

RFID etiketi ile ERP sistemine işlenmesi ve takibi. 

Uçuş Elekronik Uçuş Çantası (Electronic Flight Bag (EFB)), 

NextGen Yazılımları 

Teknik Ekip SAP, AMOS, TRACKS Yazımları 

 

Bu yeniliklerden bazılarını detaylı incelersek:  

Elekronik Uçuş Çantası (Electronic Flight Bag), pilotların uçuş sırasında ihtiyaç 

duydukları ve kağıt üzerinde sakladıkları bilgileri elektronik ortamda tutan, uçaktaki aviyonik 

sistemler ile entegre olabilen, uçuş sırasında oluşturulan dökümanların elektronik ortamda 

yaratılmasına ve yönetilmesine imkan veren sistem olarak tanımlanmaktadır. EUÇ genel 

anlamda, pilotların uçuşlarda taşıdıkları, kullandıkları ve uçak içinde de kokpitte sabit olarak 

bulunabilen, içinde uçak işletim kılavuzu, kabin ekibi işletim kılavuzu ve uçuş öncesi ve uçuş 

sırasında pilotların kullanabilecekleri seyir çizelgelerini de içeren ve yine “Uçuş Çantası” 

olarak adlandırılan basılı referans dokümanların zamanla tamamen yerini alacak olan bilgisayar 

platformlu uygulamalardır. Bunun yanında EUÇ, normalde elle yürütülen ve uçuş için oldukça 

önemli olan uçuş öncesi performans analizi gibi hesaplamaların da otomatik olarak yapılmasını 

sağlayan amaca yönelik alt uygulamaları da bünyesinde bulundurabilmektedir [URL 3]. 
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Uçaklar 1930’lardan bu yana bir hava trafik kontrolünden diğerine radar, GPS ve hava-

yer bağlantısı sayesinde geçmekteydi. Yeni uydu tabanlı sistemler ile (NextGen vb.), pilotlar 

ve kontrolörler için gerçek zamanlı bilgi sağlanmaktadır. Bu sistemle özellikle havada yaşanan 

pek çok sorun, daha hızlı çözüme ulaşmaktadır. 

Hat Bakım, Mühendislik, Üretim Planlama, Satınalma, Lojistik-Depo, Kalite birimlerinin 

diğer birimlerin hareket, yetki ve işlemlerini takip edebiliyor olmaları, bunların belirli bir düzen 

dahilinde işliyor olduğunu görmeleri amacıyla SAP, AMOS, TRACKS vb. yazılım 

uygulamaları sistemlere entegre edilmektedir. 

Bakım sektörü içerisinde RFID uygulamalarını incelediğimizde; depo içi ve uçak içi 

envanter yönetiminde havayolu operatörlerinin cankurtaran yeleklerinin uçak içi takibi amacı 

ile kullanıldıkları bilinmektedir. Sistem basit bir şekilde şu şekilde işlemektedir; 

1) Can yeleği üreticisinden ürüne ait bilgiler (Parça No, Seri No, Kullanım Ömrü) 

bilgisi alınır, 

2) Bu bilgiler kontrol edilerek kullanılan ERP programına alınır, RFID etiketi ile 

etiketlenir, 

3) Parça operasyon içerisinde yapmış olduğu fiziki hareketleri ile beraber eş 

zamanlı olarak ERP sistemi içerisinde mevcut bu bilgileri ile beraber hareket 

eder (Depo içi yerleştirme, Depo çıkış, uçak üstüne takış) 

4) Uçak üstünde yer alan can kurtaran yelekleri düzenli kontrol gerektirir,  

 1 kişi tarafından RFID cihazı ile yapılan bu kontrol ve sonucunda alınacak 

düzeltici işlemler ile beraber süresi yaklaşık olarak 60 dakika ile sınırlıdır, 

 RFID sistemi olmadan 2 kişi ile manuel olarak yapılan uçak içi kontrollerin 

alınacak düzeltici işlemler ile beraber süresi yaklaşık süresi 180 dakikadan az 

olmamaktadır. 

 

Yeni teknolojilerin sistemlere entegrasyonu ile daha az eleman ile daha hızlı operasyon 

tamamlanma süreleri elde edilmiş, operasyonların izlenebilirliği arttırılmış ve veri takibi 

düzenli olarak sağlanmıştır (Tablo 7). Tüm bu gelişmeler firmaların gelir ve karlılık eğrilerinde 

de pozitif yönde artışa sebep olmaktadır.  
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ÖZET 

 
Tarım sektörü, iklim değişikliğinden öncelikli olarak etkilenen sektörlerin 

başında gelmektedir. iklim değişikliği  sıcaklık artışı, kuraklık, sel, aşırı yağış, orman 

yangınları ve hortum gib doğal felaketlere neden olmaktadır. Bu felaketler doğrudan 

tarla ürünlerine ve doğal yaşama zarar vermektedir. Doğal felaketler ürün miktarının 

azalmasına, ürün miktarının azalması da doğrudan fiyatların yükselmesine neden 

olmaktadır.  Üretim için gerekli olan tohum, gübre, ilaç, toprak kalitesi ile ilgili tüm 

tedbirler etkili olarak alınmış olsa bile iklim değişikliğnin neden olduğu doğal 

olaylar üretim miktarının azalmasına neden olabilmektedir. Tarım ürünlerinin 

insanlar için hayati olduğu düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin neden olabileceği 

felaklerin, tarım ürünleri fiyatları üzerindeki etkisi hem mikro hem de makro açıdan  

yıkıcı olabilir. 

 
     Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Fosil Yakıt, Sera Etkisi, Küresel Isınma 

 

EFFECTS OF CLİMATE CHANGE ON PRICES OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS 
 

ABSTRACT 

 

The agricultural sector is one of the sectors that are primarily affected 

by climate change. climate change causes natural disasters such as 

temperature rise, drought, flood, excessive rainfall, forest fires and hose. 

These disasters directly damage the crops and natural life. Natural disasters 

lead to a decrease in the quantity of products and decrease in the amount of 

crops, leading to a rise in direct prices. Even if all the measures related to 

seed, fertilizer, medicine and soil quality have been taken as effective, natural 

events caused by climate change can lead to decrease in production amount. 

Considering that agricultural products are vital for humans, the impact of 

catastrophic climate change on agricultural products prices can be both macro 

and micro-destructive. 
 

                 Key Words: Climate Change, Fosil Fuel, Greenhouse Effect,Global Warming 
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1. GİRİŞ 

Tarım sektörü, insanların, hayvanların ve diğer canlıların beslenmesi ve yaşanını 

sürdürmesinde hayati bir role sahiptir. Bununla birlikte, tarım ürünleri birçok  sektörde önemli 

bir girdi olarak üretim sürecine katıldığı için son derece önemli bir ekonomik role de sahiptir. 

Bundan dolayı bu gün ve gelecek dönemde iklim değişikliğinin ürün fiyatları üzerindeki 

etkisinin araştırılması ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir.   

Atmosferik sera gazları konsantrasyonlarının artması ve yerel iklim elemanlarındaki 

değişimler sonucu küresel iklim değişikliği, tarımsal üretim dahil olmak üzere biyolojik 

çevrede olumsuz etkilerini göstermektedir (Kadıoğlu, Yurdanur, İlhan, & Yürük, 2017). Bu 

durum, tarım ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi yönünde etki edebilir. 

Bitkisel üretimin dünyada ve ülkemizde büyük oranda açık alanlarda yapılması nedeniyle 

bitkisel üretimin temel değişkeni iklim olmaktadır. Dolayısıyla, bitkisel üretimde verimlilik 

düzeyi diğer faktörler yanında doğrudan ekim alanı, sulama kullanım potansiyeli ve iklim ile 

de yakından ilişkili olmaktadır (Soylu & Sade, 2012). İklim dışındaki tüm değişkenleri etkin 

olarak kullanılsa bile iklim değişikliğinin neden olduğu ya da olabileceği sel felaketi, kuraklık 

gibi durumlarda üretim miktarı azalmaktadır. Bu durum da tarım ürünlerinin fiyatlarının 

yükselmesine nedenlerinden biri olabilir. 

Günümüzde doğal etkenlere ek olarak, insanların çeşitli etkileri nedeniyle de iklim 

sisteminde bozulmaların olduğu kabul edilmektedir. Bunun için iklim değişikliği, 

“Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, 

doğrudan veya dolaylı küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinliklerinin sonucu, iklimde 

bir değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır (IPCC, 2001).  

Küresel ısınma, insanların çeşitli aktiviteleri sonucunda meydana gelen ve sera gazları 

olarak nitelenen bazı gazların atmosferde yoğun bir şekilde artması sonucunda, yeryüzüne 

yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artması sürecidir.” Küresel 

iklim değişimi ise, küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer iklim öğelerinin de (yağış, nem, hava 

hareketleri, kuraklık, vb.) değişmesi olayıdır (Soylu & Sade, 2012). İklim değişikliği sonucu 

ortaya çıkan doğa olayları sonucunda tarım ürünleri fiyatların yükselmesi kaçınılmaz 

görünmektedir. Bu çalışmanın konusu iklim değişikliğinin tarım fiyatları üzerindeki etkisini, 

amacı ise iklim değişikliği ile fiyatlar arasındaki ilişkinin modelleme yapmadan 

değerlendirilmesidir.  
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2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE LİTERATÜR 

Küresel ısınma sorunu, çevre sorunları konusunda piyasa başarısızlığının en somut 

örneklerinden birini ifade etmektedir. Esasen sanayi devrimiyle beraber başlayarak atmosfere 

salınan ve atmosferde biriken miktarı giderek artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma 

sorununa piyasanın çözüm bulamaması nedeniyle dünyadaki tüm ülkelerin birlikte önlem 

alması kaçınılmazdır. Bu kapsamda, 1997 yılında Japonya’nın Kyoto Kentinde yapılan 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın sonunda imzaya açılan Kyoto 

Protokolü’nü küresel sınma sorununun çözümüne yönelik ilk önemli adım olarak nitelendirmek 

gerekir (Akkaya, 2017). Sera gazı salınımının artmasına bağlı olarak meydana gelen küresel 

ısınmanın en önemli sonucu iklim değişikliğidir. İklim değişikliği, tüm dünyada ekonomik 

birimler tarafından oluşturulmuş en büyük piyasa başarısızlığıdır. 

Atmosfere bırakılan sera gazlarının yarattığı sera etkisi nedeniyle, yer kürenin ortalama 

sıcaklığının giderek yükseldiği görülmektedir. Atmosferdeki su buharı ve sera gazları olarak 

bilinen karbondioksit, metan diazot monoksit, kloroflorokarbon, metan ve ozon gazları güneşin 

radyasyonunun yeryüzü tarafından emilmesine olanak tanımakta, buna karşın yeryüzünden 

yayılan radyasyonun bir kısmının gitmesine engel olmaktadır. Güneşin radyasyonunun ve 

yeryüzünden yayılan radyasyonun dalga boylarının farklı olmasından kaynaklanan bu 

engelleyici etkiye “ sera etkisi” denir (Akkaya, 2017).  

Küresel iklim sistemi, belki de yerküre atmosferinin oluşumundan beri tüm zaman ve alan 

ölçeklerinde doğal bir değişme eğilimi içinde olmuştur. Ancak 19. Yüzyılın ortalarından beri 

iç ve dış etmenlerle ilişkili bu doğal değişime ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de küresel 

iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler İklim Değişimi 

Çerçeve Sözleşmesinde karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim 

değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan 

etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan değişiklikleri iklim değişikliği olarak tanımlanmıştır 

(Çakmak, 2018). 

2.1. Fosil Yakıt 

Doğada hazır olarak bulanan ve milyonlarca yılda oluşan yenilenemez yakıtlar olarak 

bilinen ve en çok karbon emisyonuna neden olan “Kömür, Petrol ve Doğal gaz” fosil yakıtlar 

olarak bilinir. Dünya için, yıkımın üç atlısı olarak da tanımlanabilir. Sera etkisine neden olan 

gazlardır. 
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2.2. Sera Etkisi 

Atmosfere bırakılan sera gazlarının yarattığı sera etkisi nedeniyle, yer kürenin ortalama 

sıcaklığının giderek yükseldiği görülmektedir. Atmosferdeki su buharı ve sera gazları olarak 

bilinen karbondioksit, metan diazot monoksit, kloroflorokarbon, metan ve ozon gazları güneşin 

radyasyonunun yeryüzü tarafından emilmesine olanak tanımakta, buna karşın yeryüzünden 

yayılan radyasyonun bir kısmının gitmesine engel olmaktadır. Güneşin radyasyonunun ve 

yeryüzünden yayılan radyasyonun dalga boylarının farklı olmasından kaynaklanan bu 

engelleyici etkiye “ sera etkisi” denir ( (Çakmak, 2018). Sera etkisi, küresel ısınmaya yol 

açmaktadır. 

2.3. Küresel Isınma 

Küresel ısınma, sera etkisi sonucu yerküre sıcaklık ortalamalarındaki artışı olarak tifade 

edilebilir. Küresel ısınmaya tedbir alınmadığı takdirde, ne zaman gerçekleşeceği tam bir 

kesinlikle bilinmese de, dünya yaşanamayacak bir gezegen hailine gelecektir.  Küresel ısınma 

sonucu meydana gelen iklim değişikliğinin yarattığı etkilere iktisadi birimlerin ne kadar duyarlı 

oluğunu göz önünde bulundurmak önemli olacaktır (Çakmak, 2018). Bu kapsamda, İklim 

değişikliği bütün sektörleri etkilemektedir. İkilim değişikliğinin en çok etkilediği en önemli 

sektörlerden biri  tarım sektörüdür. 

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN  TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLARINA 

ETKİLERİ 

İklim değişikliğinin genellikle sıcak ve kurak bölgelerde iklim ile ilişkili küresel gıda 

üretimine yönelik yaygın bilinen tehditler, aşağıda sıraladığı gibi tahıl, sebze ve meyve, 

hayvancılık ve balıkçılık için bir çok riski içerebilir: Verimde azalma. Bitkisel üretim ve 

hayvancılıkta süt verimleri de dahil olmak üzere yüksek sıcaklık ve kuraklığa bağlı stres 

yüzünden verimlilik düşebilir (Kadıoğlu, Yurdanur, İlhan, & Yürük, 2017). Verimliliğin 

düşmesi tarım ve gıda üretiminde azalmaya neden olabilir.  

İçme ve sulama suyu talebinde artış, iklim değişikli tatlı su kaynaklarının azalması ya da 

kuruması ile sonuçlanmaktadır. Türkiye’de birçok bölgede akarsular, göller ve yer altı suları 

kurumaya başlamıştır. Bu durumda suya ihtiyaç duyan birçok tarım ürününün yetiştirilmesine 

engel olacak önemli bir durum olarak görülebilir. Su sıkıntısı, suya ihtiyaç duyan tüm tarım 
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ürünlerinin üretim miktarını azaltıcı yönde etki edeceğinden, tarım ürünlerinin fiyatlarının 

yükselmesi yönünde etkisi olacağı tahmin edilebilir. 

Dikim ve hasat zamanında değişiklikler, yağış rejimindeki değişiklik, daha şiddetli yağış 

ve buna bağlı seller, dikim ve hasat zamanlarını geciktirebilir. Havanın ısınması ile son don 

tarihinin öne çekilmesi sonucu ekim ve dikim tarihlerinin öne çekilmesine neden olabilir.  Ürün 

yetiştirmeye elverişlilikte azalma. Artan hava sıcaklıkları ve azalan yağış, toprak nemi 

yüzünden, mevcut tarım alanları gelecekte ürün gelişimi için uygun olmayabilir (Kadıoğlu, 

Yurdanur, İlhan, & Yürük, 2017). Böyle bir durumun yaşanması tarım ürünleri miktarının 

azalmasına hatta kıtlık yaşanmasına sebep olabilir böyle bir durumda fiyatlar yükselme 

yönünde aşırı hareketli olabilir. 

Hayvancılık, Aşırı sıcaklık hayvanların beslenmesi için gerekli olan su kaynaklarının 

kuruması, çayır alanlarının azalması gibi sebeplere bağlı olarak küçük baş büyük baş kanatlı 

hayvanların yok olmasına hatta soylarının tükenmesine neden olabilir. Böyle bir durumda 

hayvansal ürünlerin (et, yumurta, süt, deri gibi) fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.  

Türkiye de insan eliyle meydana getirilen doğal ortamın tahribi sonucu mera ve otlak 

alanların daralması küçük ve büyük baş hayvancılığı olumsuz etkilemektedir. Geçmişte 

hayvancılık, Türkiye’nin temel gelir kaynaklarından biriyken günümüzde son 10 yılda 

küçükbaş hayvancılık neredeyse kalmadığını hatta küçükbaş hayvancılığın sadece küçük 

girişim bazında yapıldığı bilinmektedir. “Büyükbaş hayvancılık” ise iyi kötü zorlansa da devam 

eden sektörlerden biriyken (Telli, 2017), günümüzde ihtiyaç duyulan büyük baş canlı hayvan 

ve ürünleri ithal edilmeye başlanmıştır. İthalat yoluyla fiyatlar sabit tutulmaya çalışılsa da orta 

ve uzun vadede fiyatların yükselmeye devam edeceği tahmin edilebilir. 

Daha fazla hastalık ve zararlı, soğuk kışlar artık onları kontrol altında tutmazsa, bazı 

hastalık ve zararlılar hayatta kalabilir veya hatta her sene daha fazla olmak üzere çoğalabilir 

epidemilere neden olabilirler. Sıcaklıklar ve nem koşulları değiştikçe yeni hastalık ve zararlılar 

önceden görülmedikleri bölgelerde de zarar oluşturabilirler (Kadıoğlu, Yurdanur, İlhan, & 

Yürük, 2017). Bu durum tarım ürünlerinin zarar görmesine neden olurken bu hastalıklarla 

mücadelede önemli bir maliyet artışına neden olurken, hem maliyet artışı hem ürün 

miktarındaki azalış fiyatları yükselme yönünde aşırı tetikleyebilir. 

Orman, tüm dünyada mevcut orman stoklarının azalması karbon emisyon miktarının daha 

çok artması ve daha fazlasının atmosfere yayılmasına neden olurken, iklim değişikliğinin  
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etkisinin  artmasını da beraberinde getirmektedir. Ağaçların karbon tutması ve fotosentezlemesi 

karbon emisyon miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, ormanlar, iklim 

değişikliğinin en çok zarar verdiği doğal kaynaklardan biridir.  Sıcaklıktaki aşırı artışlar, orman 

yangınlarını hızla artırırken, binlerce dekarlık alan içindeki tüm ağaçlar ile beraber  diğer 

canlılarında yok olmasına neden olmaktadır. Yangınların haricinde, ormanlara sel, su taşkınları 

ve fırtına gibi doğal afetlerde zarar vermektedir. İnsan eliyle oluşturulan bu sebeplere bağlı 

olarak azalan orman ürün miktarı,  ürün fiyatlarını doğrudan artırıcı yönde etkileyeceği 

öngörülebilir.  

Meyve, sebze ve tahıl, iklim değişikliğinin en çok etkilediği alanlardır. Özellikle aşırı 

sıcaklar da kuraklık neticesinde ürün miktarı azalmaktadır. Ayrıca sel, su taşkınları gibi 

sebeplere bağlı olarak da üretim miktarı azalabilmektedir. Türkiye’nin tarım politikalarını 

değerlendirdiğimizde ovalar, yaylalar ve bazı ormanlar “HES” gibi girişimlerle doğal 

ortamların değişimine yol açmıştır. Bu durum  da ziraatı etkilemiştir. Bugün “ceviz” ve 

“badem” gibi ürünlerin yanında üretiminde öncelik olan “buğday” “arpa” hatta “saman” gibi 

ürünleri dahi ithal edilmektedir (Telli, 2017). İthal politikalarıyla kısa dönemli olarak fiyatları 

düşürülse de  orta ve uzun vadede gerekli yapısal tedbirler alınmadığı taktirde, fiyatların düşük 

seviyede tutulması mümkün olamayabilir. 

Balıkçılık riskleri,  sıcak deniz suyu su ürünleri için tehdit oluştururken, bulaşıcı hastalık 

riskinin de artırmaktadır. Aşırı deniz suyu sıcaklıkları ve deniz suyu asitlenmesi ile birlikte 

dünyanın birçok yerinde önemli balıkçılık alanları olan mercan kayalıklarını da risk altına 

sokmaktadır (Kadıoğlu, Yurdanur, İlhan, & Yürük, 2017). Deniz suyunun asitlenmesi 

denizlerdeki canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemesinden dolayı, deniz canlı yaşamında 

popülasyonun azalmasına neden olurken, bazı balık türlerin tamamen yok olmasına sebep 

olabilir. Böyle bir durumda mevcut deniz ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.  

4. SONUÇ VE ÖNRERİLER 

İklim değişikliğinin tarım ürünleri fiyatları üzerindeki etkisi yükselme yönünde ve sürekli 

olduğu tahmin edilebilir. Bundan dolayı iklim değişikliğinin neden olduğu bu sorunlarla  

kapsamlı, uzun vadeli ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla mücadele edilmelidir. Bununla 

birlikte tarımda  bölgelere göre stratejik ürünler belirlenmeli bu ürünlerde endüstriyel üretim 

yolları araştırılmalıdır.  
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Ülkelerin iklim değişikliği ile tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Ancak iklim 

değişikliği sonucu oluşan duruma uyum için özellikle tarım alanında aşırı sıcak yada soğukta 

yetişecek tohum ıslahı çalışmalarına geçilmesi tarım ürünleri fiyatlarında istikrar için önemli 

bir avantaj olabilir 

Toprakların tuzlanması asitlenmesi gibi sorunlara yönelik olarak sulama, gübreleme, bitki 

ve hayvan atıkları gibi araçlar kullanılarak bilimsel  ve teknolojik çalışmalar geliştirilerek 

kısmen önlem alınabilir. 

Tüketim ve üretim alışkanlıkları değiştirilerek kaynakların daha etkin ve daha verimli 

kullanılması tarım ürünlerinin üretim miktarını artırmada etkili olabilir. Böylece fiyatların aşırı 

yükselmesi engellenebilir. 

Depolama, koruma,  ambalajlama, ulaşım gibi alanlarda teknolojik gelişmeler sorunlara 

çözüm bulmada, etkinlik ve verimlilik artışı sağlayabilir. Bu durumun tarım ürünleri 

fiyatlarında istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağı öngörülebilir. 

Hükümetler ve toplumlar, iklim değişikliği sonucu meydana gelen sorunların kısa sürede 

çözülemeyeceğini, geçici  bir sorun olmadığını anlamalı ve yapısal bir soruna dönüştüğünü fark 

etmelidir. Buna bağlı olarak, tarım ürünü fiyatları konjonktüre göre bazen düşürülse de trendin 

yükselme yönünde devam edeceğinin anlaşılması, kalıcı çözüm için bir başlangıç olabilir. 
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ABSTRACT 

Sales persons in corporate channel are responsible for selling the products and 

services to companies. They visit companies and improve relationship to convince 

them to buy products. Mostly these are white collar employees and have mid-level 

education & earnings. To improve sales person motivation and performance, mainly 

operator apply small cash incentives based on their sales target and Key Performance 

Indicators. In corporate channel (B2B); companies buy products for their employees 

and mainly they choose well-known brands not get their employees complain in case 

of dissatisfaction. For that reason, smaller brands need to make push effect to 

companies to convince them to buy their products. In this case study, a travel 

campaign has applied as incentive as a non-monetary to sales people which is 

expected to give high value perception. Aim of this case study is to check the non-

monetary incentive affect to corporate sales person motivation and sales 

performance. 
 

Keywords: Sales person motivation, non-monetary incentives, smartphone industry, B2B 

sales 
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INTRODUCTION  

Smartphone market in Turkey is growing exponentially by incorporating new mobile 

technologies to itself, and we can observe international and national brands using aggressive 

marketing and sales strategies to gain a bigger share of the market. The channels existing for 

this purpose are mainly 3 different channels: technology superstores, telecom retailers, and 

mixed retail channels (Yamamoto & Düzgün, 2018). As the competition is very high both in 

Business to Consumer (B2C) and B2B sides of the market, every retail channel is working 

towards maximizing their presence in the market and extending the market as well. On B2B 

side of the market; companies buy products for their employees and mainly they choose well-

known brands to not get their employees complain in case of dissatisfaction. For that reason, 

smaller brands need to use push promotion strategy to their business customers to convince 

them to buy their products. Push promotion strategy is the strategy where the brand encourages 
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the retailers and or wholesalers to promote the products to their customers instead of trying to 

promote itself on its own (Kotler & Armstrong, 2014) (Corporate Finance Institute).  

Push promotion strategy heavily relies on the ability, competency, and motivation of the 

sales persons of the retailers or wholesalers. They are the contact points of the brands and even 

though B2B sales have to depend on various concerns of the businesses, they also depend on 

the personal relationships of the contact persons. In order to motivate the sales people, incentive 

systems are placed. These incentives are usually cash related rewards. From the managerial 

sense, it is easier to assign cash rewards for various points of achievement, because it is easier 

to forecast the profits and make a deduction from there. Also, standard economic theory says 

cash is more valued over other alternatives due to its option value, Hein (1998) also proved this 

with his survey where most people were more inclined to choose cash over any other reward 

(Jeffrey, 2010). Non-monetary incentives on the other hand require more thinking and planning 

beforehand. In our case, we researched whether a non-monetary incentive is as effective as a 

cash incentive on sales persons on B2B sales. 

1. LITERATURE REVIEW 

It is common practice to attach incentive rewards to sales targets to increase the sales 

person motivation. Incentive systems have been known and are being applied since mid-1950s 

(Napier, 1986). The businesses in the smartphone market both in world and Turkey are also 

using this to improve their revenues and increase their reach both in consumer and corporate 

channels. However, non-monetary incentive systems are not as widely used as the cash rewards. 

Jeffrey describes non-monetary incentives as the rewards the businesses promise to their 

employees which are tangible, non-cash, and have a non-trivial market value which is similar 

to the amount of cash incentive that would be given instead (Jeffrey, 2010). These non-

monetary incentives can be products, services, or travel rewards. In this study we have 

compared the performance and the reactions of the sales persons to the change of the incentives 

from cash to travel rewards. 

Motivated employees are more productive and create more profit to the businesses, so it 

is important to understand the factors which create motivation among employees and increase 

them. There are two types of motivation; the intrinsic motivation and the extrinsic motivation. 

The intrinsic motivation is the motivation a person has summoned from oneself, which 

translates to doing something for the sake of doing it. For example, if an employee is 
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researching about the material he or she has been selling, to improve himself or herself but not 

for recognition or a reward, we could say he or she had motivated intrinsically. Extrinsic 

motivation, on the other hand, is the motivation a person has summoned from some expectations 

of the outcome of the action they are doing, which usually translates to a reward or punishment. 

This reward or punishment doesn’t have to be tangible, recognition amongst peers, or a 

congratulations from his or her manager can also be considered as such. If we go back to the 

same example, and the employee is doing extra research for becoming the top seller of the 

company, we could say he or she had motivated extrinsically. The incentive systems companies 

place for their employees target the extrinsic motivation. Extrinsic motivators are not as 

effective as the intrinsic motivators in the long run, but for sales campaigns, they are accepted 

as a good addition. 

The expectancy theory of motivation says that the effort used for a reward is positively 

related to the value of the reward itself (Naylor, Pritchard, & Ilgen, 1980). So, if a reward is 

valued more, the more effort is exerted towards it. Non-monetary reward incentives, depending 

on the value placed on them can be as valuable as a cash reward, for the psychological reasons 

discussed by Jeffrey & Shaffer which are justifiability, separability, evaluability, and social 

reinforcement (2007). Justifiability means that the non-monetary reward can be considered as 

a luxury item for the recipient, and they may or may not justify themselves paying for the item 

even if they have enough funds to afford it, but with it given as a reward for their work they can 

justify having it. Separability means that the recipient can separate the reward from their other 

earnings and appreciate it instead of mentally adding it to their salary. Evaluability means that 

the reward is up to its recipient’s evaluation for its value, and it adds an emotional dimension 

to the reward thus can increase its perceived value compared to an equivalent cash reward. 

Social reinforcement means that the recipients are able to show and talk about their 

achievements with the help of the reward, as it is not socially acceptable to talk about the cash 

they receive. 

2. CASE REVIEW 

As literature suggests, non-monetary incentives can be more effective than the cash 

incentive. However, we don’t know whether it will have the same effect on the smartphone 

industry in Turkey. Our hypothesis is that non-monetary incentives increase sales more than 

cash incentives, and the null hypothesis is that cash incentive increases the sales more than non-
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monetary incentives. To test this hypothesis, we have selected Huawei brand, which has a 

smaller share in the market, and Turkcell which is mainly known as a telecom operator but is 

also functioning as a B2B telecom retailer, such as for our case. As Huawei has been utilizing 

Turkcell for their corporate sales, and have been using cash incentives, we already had the data 

for comparison. We have used the pathway to create and analyze the sales campaign which can 

be seen in the following figure: 

 

Figure 1. Case pathway to create a sales campaign using non-monetary incentives 

As the Figure 1 suggests we have first analyzed the channel and the budget to define key 

sales tools for the new incentive strategy which involves making maximum benefit for the sales 

person and shape the campaign design for that, thus leading to the sales results. 

2.1. Channel Analysis, Budget Analysis and Incentive Strategy 

The telecom retailer has more than 300k customers and the monthly sales from small and 

medium sized enterprises and major accounts total to a 5-6k monthly and can reach over 15k 

with sales campaigns. The well-known brands take the biggest share from these sales, as the 

companies are more inclined to demand well-known brands. Mainly companies select leader 

brands due to corporate customers do not want to take risk with new brands. But only Turkcell 

sales person can forward a brand and convince companies to buy new brands. The current 

incentive the brand has been using was a small gift/cash card/cheque incentive for the sales 

person.  
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As for the budget, the brand uses a dealer bonus per units, and have a reserved budget for 

each product. As there will not be a dealer bonus for this campaign, this can be used as the 

budget for the campaign without any additional cost to the brand. 

Turkcell B2B sales people are white collared employees whose payrolls belong to 

Turkcell. So, if any incentives are applied to sales person, needs to be thru gross - net 

calculation, so there is a loss if cash incentive applied. Gift/cash cheque is difficult to deliver, 

and it does not make high motivation for sales person, its similar effect to cash incentive. A 

limited travel reward cannot be calculated as cash so there will not be a gross - net loss and can 

also increase competition amongst peers because the reward is given to the best. Travel 

locations are also very attractive, as it can be seen as holiday. 

2.2 Campaign Design 

As the literature suggests a travel reward is a non-monetary incentive and incorporates all 

the motivating features of the tangible incentives. It is justifiable, separable, evaluable, and has 

social reinforcing value. The design of the campaign is based on quantity with ranking, so a 

certain amount of increase will also increase the amount of people rewarded, as shown in the 

campaign details table below. 

Table 1. Campaign Details 

Location Period Campaign Models  2500 Units  3000 Units  3500 Units  

Lisbon  15th Apr - 15th June  P9 Lite 2017  25 people 30 people 35 people 

The travel location was selected in the European region to make it more attractive. Before 

the start of the campaign the brand also provided training and provided product samples to 

increase their sales capability. There was also a HQ quota in this travel for director and manager 

level to encourage them to push sales person during the campaign. A high-level stock product 

was selected to speed up the sales (P9 lite 2017). After that, we added Mate 10 lite and Y7 due 

to P9 lite 2017 out of stock due to high sales performance. 
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2.3 Sales Results 

The company had reached %65 in house share in B2B channel without any extra budget. 

In Table 2 you can see the sales result for the individual products and in Figure 2 you can see 

the overall sales volume before, during, and after the sales campaign. 

Table 2. Individual Products’ Sales Results 

Note. The red color represents the non-campaign periods and the green color represents the campaign period 

Figure 2. Overall sales volume before, during, and after the sales campaign period 

The increase on sales after the campaign period suggest that the channel is enables successfully 

and even without the campaign sales people are inclined to selling Huawei products to their 

B2B customers. 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

155 

CONCLUSION 

The case results suggest that using the travel incentive is an effective way to increase 

sales results for smaller brands on Corporate (B2B) channel in the smartphone market in 

Turkey. Also we may say that, sales person in corporate channel motivated by travel campaign 

very well. Despite they are able to have travel personally, travel incentive is looks attractive for 

sales person. According to result, we may say that travel incentive perception is high in 

corporate sales person mind. However, it should be noted that this campaign was the first time 

the travel incentive was used and the results may vary after being utilized several times, and 

also by being utilized by the competitive brands, as the perceived value of the reward can reduce 

as it becomes common practice. So it is up to the managers to create a balance between these 

types of rewards. 

Further research can be done to research the effectiveness of the non-monetary incentives 

on B2C sales on smartphone market or can be done with different types of non-monetary 

incentives. The research can be also extended to further understand the motivating factors of 

the incentive, and how much emotional value the participating sales people added to the travel 

reward, and which attribute of the non-monetary incentives played a bigger role on the 

motivation for B2B sales people in the smartphone market. 
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ÖZ 

Teknolojinin hızla gelişmesi ve ekonominin küreselleşmesi sonucu ortaya çıkan 

rekabet ile karşı karşıya kalan Türk Katılım Bankacılığı sektörü, rakiplerinden 

farklılaşarak müşterilerinin güven ve sadakatini kazanmak için çeşitli yöntem ve 

stratejilere başvurmaktadır. Bu stratejilerin başında; insan ilişkilerine dayanan, 

müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap veren,  müşteri memnuniyetini ve sadakatini üst 

düzeyde tutmayı amaçlayan ilişkisel pazarlama anlayışı gelmektedir. 

 

Bu çalışmada, Türk Katılım Bankacılığı sektöründeki ilişkisel pazarlama 

uygulamalarının müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti ve müşteri tavsiye etme 

eğilimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkileri 

incelemek amacıyla geliştirilen ölçüm formu katılım bankacılığı müşterilerine 

uygulanmıştır. Anket yöntemi ile elde edilen veriler çoklu regresyon analizi ile tetkik 

edilerek araştırma hipotezleri test edilmiştir. Çalışma sonucunda ilişkisel pazarlama 

boyutlarından güven, yetkinlik, iletişim ve çatışma yönetiminin müşteri sadakati, 

müşteri memnuniyeti ve müşterilerin tavsiye etme eğilimine olumlu katkı yaptığı 

tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Sözcükler: İlişkisel pazarlama, müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti, tavsiye 

etme niyeti, Türk katılım bankacılığı sektörü. 
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THE IMPACT OF RELATIONAL MARKETING PRACTICES ON 

CUSTOMER LOYALTY, CUSTOMER SATISFACTION AND THE 

TENDENCY OF CUSTOMERS TO RECOMMEND: A RESEARCH IN 

THE TURKISH PARTICIPATION BANKING SECTOR 

 

ABSTRACT 

Faced with the rapid development of technology and the competition resulting from 

the globalization of the economy, the Turkish participation banking sector offers a 

variety of methods and strategies to gain the trust and loyalty of its customers by 

differentiating from its competitors. One of the foremost strategies is relational 

marketing approach which is based on human relations and tries to respond to 

customer requests and needs, and keep customer satisfaction and loyalty at the 

maximum level. 

 

In this study, the effects of the relational marketing practices in the Turkish 

Participation Banking sector on customer loyalty, customer satisfaction and the 

tendency of customers to recommend were examined. The measurement form 

developed to investigate the relationships between research variables was applied to 

participation banking customers. The data obtained by the survey method were tested 

by multiple regression analysis and the research hypotheses were tested. As a result 

of the study it was found out that trust, communications, conflict management and 

competency have a positive effect over customer loyalty, customer satisfaction and 

customers’ intention to recommend.  

 
Keywords: Relationship marketing, customer loyalty, customer satisfaction, intention to 

recommend, Turkish participation banking sector. 

 

JEL Classification: M31, M15, L96 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme ve iletişim teknolojilerinde görülen gelişim, ekonominin her alanında 

olduğu gibi bankacılık sektöründe de önemli değişimlere sebebiyet vermiştir. Rekabetin 

artması, işletmeler tarafından daha kaliteli ürün ve hizmet sunulması zorunluluğunu 

doğurmuştur. Ürün ve hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi tek başına yeterli olmamakta, 

bu ürün ve hizmetlerin müşteriye tanıtılması ve kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi de 

gerekmektedir. Bu konuda literatürde farklı yaklaşımlar incelendiğinde, 1983 yılında Leonard 

Berry tarafından önerilen “eldeki müşteriler ile ilişkileri sürdürme ve geliştirme” anlayışına 

dayanan ilişkisel pazarlama yaklaşımının öne çıktığı görülmektedir (akt. Grönroos, 1994).  

Bu anlayış, geçmiş yıllarda geleneksel pazarlamanın hâkim olduğu Türk Katılım 

Bankacılığı sektörüne de yansımış olup değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda güven ve 
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sadakat gibi taklit edilmesi ve ikamesi mümkün olmayan değerler üzerine kurulu ilişkisel 

pazarlama yaklaşımı bankacılık sektörü içerisinde her geçen gün pazardan daha fazla pay 

almaya gayret gösteren katılım bankaları tarafından da benimsenmeye başlamıştır. 

Katılım bankaları, bir yandan mevcut müşterilerini korurken diğer yandan yeni müşteriler 

kazanmak ve bu çalışmalar sırasında tüm müşterilerin memnuniyetini sağlamak zorundadır. Bu 

amaçla verilen hizmetin niteliğinin iyileştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasına 

çalışılmaktadır. Zamanla sektördeki tüm kurumlar tarafından aynı kalite ve çeşitlilikte 

ürün/hizmet sunumu sağlanmış olduğundan artık ürünlerin benzer şekilde sunulması müşterinin 

kurum tercihinde bir etken olmaktan çıkmıştır. Ürünlerin homojenleşmesi nedeniyle müşteri 

bağlılığı ve yeni müşteri kazanımında müşteri ilişkileri ile fark yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarına rakiplerinden 

farklılaşarak ön plana çıkma ve yoğun rekabet altında varlıklarını sürdürme olanağı sunan 

ilişkisel pazarlama uygulamalarının, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile müşterilerin 

çalıştıkları kurumu diğer tanıdıklarına tavsiye etme eğilimi üzerindeki etkileri ele alınmıştır.  

İLİŞKİSEL PAZARLAMA 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ekonomik ve siyasi krizler, üretim süreçlerini ve 

tüketim alışkanlıklarını etkileyerek pazarlamayı üretim birimlerinden ve satış baskısından 

bağımsızlaştırarak müşteriyi odak noktası haline getirmiştir. Bu görüş doğrultusunda gelişen 

İlişkisel Pazarlama kavramı, ilk defa 1983 yılında Amerika Birleşik Devleti’nde bir pazarlama 

araştırmacısı olan Leonard Berry tarafından kullanılmıştır. (Grönroos, 1994). Berry (1995), 

ilişkisel pazarlamayı “çeşitli hizmet örgütlerinde müşteri ilişkilerini arttırmak, korumak ve 

çekici hale getirmek” olarak tanımlamıştır. Özü itibari ile ilişkisel pazarlama, müşteriyle 

işletme arasında tesis edilen uzun dönemli bir ilişki dili olarak ifade edilebilir ve bu anlayışta 

gerek müşterilerin gerekse tedarikçilerin işletmeye değer kattığını kabul edilir. Sharma ve Sheth 

(1997) bu değerleri teknolojiye erişim, pazara erişim ve bilgiye erişim gibi başlıklar altında 

toplamış ve bahsedilen değerlerin işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı sağladığını ifade 

etmiştir. 

İlişkisel pazarlama üzerine yapılan araştırmalarda en çok bahsi geçen ilişkisel pazarlama 

amaçlarından ilki yeni müşteri elde etme, ikincisi ise var olan müşterileri elde tutmadır (Berry, 

1995). Bahsedilen bu iki temel amaç dışında; müşteri memnuniyeti sağlamak, maliyeti azaltıp 

kârlılığı arttırmak, ortaklık kurmak, rakiplerden müşteri çekmek, hizmet kalitesi ve satışları 
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arttırmak, müşteri değeri yaratmak, güven oluşturmak, müşterilerin tavsiye etme eğiliminde 

bulunmasını sağlamak ilişkisel pazarlamanın diğer amaçları arasında yer almaktadır (Morgan 

ve Hunt, 1994; Ballantyne, 2000; Sheth ve Parvatiyar, 2002). 

İlişkisel pazarlama anlayışında, müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilen 

ürün ve hizmetler, müşterilerin kendilerini özel hissetmesini sağlar. İşletme ile müşteriler 

arasında oluşan güven ve bağlılık işletmelerin kârlılığını arttırır, marka imajını geliştirir ve yeni 

müşteri elde etme maliyetini düşürür. Artan müşteri bağlılığı çalışan bağlılığına da katkı sağlar 

(Buttle ve Francis, 2001). Çalışan ile müşteri arasındaki ilişkinin, zaman içerisinde işletme ile 

müşteri arasında da bir duygusal bağ oluşturması ve bu sayede aynı ürün/hizmet için rakiplerin 

daha uygun tekliflerinin müşteri tarafından kabul edilmemesi amaçlanır (Hennig-Thurau vd., 

2002). 

İşletmelerin ilişkisel pazarlama uygulamalarının marka değerini de arttırdığı öne 

sürülmüştür. Yoganathan vd. (2015) tarafından yapılan bir araştırmada 1400 banka incelenmiş 

olup bu bankalarda ilişkisel pazarlamanın aktif olarak kullanılmasının müşterilerinin algılarında 

bir olumlu bir marka imajı yarattığı ve bankaların diğer bankalara nazaran rekabet avantajı 

sağladığı tespit edilmiştir. İlişkisel pazarlamayı, diğer geleneksel pazarlama anlayışları ile 

mukayese eden araştırmacılar, hedef müşterilerin korunması amacıyla geliştirilen stratejiler 

sayesinde işletmelerin, müşterileri ile ilişkisini güçlendirdiğini ve müşterinin yaşam boyu 

değerini arttırdığını ifade etmektedir (Payne ve Christopher, 2005). Geleneksel pazarlama 

anlayışı ile ilişkisel pazarlama anlayışı arasındaki karşılaştırma Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. İlişkisel Pazarlama ve Geleneksel Pazarlama Anlayışı 

Roller Geleneksel Pazarlama Anlayışı İlişkisel Pazarlama Anlayışı 

Hedef Satış yapmak Uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmak 

Müşteri anlayışı Müşteri memnuniyetine dikkat 

edilmez. 

Müşteri bilgileri toplanmaz.  

Müşteri değeri oluşturma çabası 

yoktur. 

Müşteriler ve işletmeler birbirlerinden 

bağımsızdır.  

Müşteri memnuniyeti oluşturarak müşteri 

bağlılığı hedeflenir.  

Müşteriler ve işletmeler birbirlerine bağlı ve 

ilişki içerisindedirler. 

Pazarlamanın amacı Ürün değeri oluşturmak 
Müşteri değeri oluşturmak. Müşteri odaklı 

olmak 

Pazarlama stratejisi Pazar payını genişletmek Pazarlama varlıklarını artırıp yönetmek 

Varsayımlar Pozitif pazar performansı Pazarlama stratejileri değer odaklıdır. 

Katkı Müşteri, rakip ve kanal bilgisi Müşteri değerinin nasıl geliştirileceğini bilmek 

Pazarlamanın odağı 

Ürün odaklı olarak yeni müşteriler 

elde etme 

Ürün odaklı satış yapma 

Müşteri odaklı yeni müşteriler elde edip, 

mevcut müşterilerin elde tutulması amaçlanır.  

Hizmete odaklanan satış yapma anlayışı vardır.  

Bireyselleştirilmiş ilişki kurulmaya çalışır. 

Varlık kavramı Somut varlıklar Soyut varlıklar 

Kaynak: Jüttner ve Wehrli (1994) 
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İlişkisel Pazarlamanın Bileşenleri 

Literatürde ilişkisel pazarlamanın bileşenleri şu şekilde sıralanmaktadır: (1) güven 

(Hawes vd., 2004; Kim vd., 2011), (2) yetkinlik (Anderson ve Weitz, 1989; Day, 1994), (3) 

taahhüt (Hall vd., 1970; Mowday vd., 1979; Moorman vd., 1992; Oliver, 1999; Oly Ndubisi, 

2004; Adjei ve Clark, 2010), (4) iletişim (Selnes, 1998; Sin vd., 2002; Oly Ndubisi ve Kok 

Wah, 2005) ve çatışma yönetimi (Dwyer vd., 1987). 

Güven, alıcı ve satıcı arasında imzalanan sözleşmeler yerine karşılıklı verilen sözlerin 

yerine getirilmesi ile alakalı ilişkisel pazarlama bileşenidir (Hawes vd., 2004). Buna göre ilişki 

içerisinde bulunan müşteriler, gereksinmelerini ileriki bir tarihte giderebileceğine ilişkin bir 

inanca sahip olur (Anderson ve Weitz, 1989).  

Yetkinlik, bilişim teknolojileri ile iletişim imkanlarının yaygınlaşması ve erişim 

maliyetlerin düşmesi neticesinde tüketicilerin ticari konularda bilinçlenmesini ve pazarda etkin 

rol sahibi olması ile ilgilidir (Anderson ve Weitz, 1989). Ürün satışı, kârlılık ve reklam üzerine 

kurulu işletme stratejileri yerini müşteri taleplerini karşılayabilme üzerine kurulu stratejilere 

bırakmıştır. 

Taahhüt, uzun süreli devam eden ticari ilişkilerin daha fazla değer kazandıracağına ve 

avantaj sağlayacağına inanan müşterilerin firma adına çaba gösterme istekliliğidir (Mowday 

vd., 1979). Bir başka deyişle, örgüt amaçları ile müşteri hedeflerinin giderek daha fazla 

bütünleşmesi veya uyum sağlama sürecidir (Hall vd., 1970). Güven kelimesi ile birlikte anılan 

taahhüt, ticari ilişki içerisindeki tarafların ilişkiyi oluşturmak ve devam ettirmek için istikrarlı 

hatta istekli olmasıdır (Adjei ve Clark, 2010). 

İletişim, müşteriye zamanında ve güvenilir bilgi sunma yeteneğidir (Selnes 1998). Ticari 

ilişkilerde bulunan tarafların doğru bilgileri doğru zamanda iletilmesi neticesinde taraflar 

aralarındaki çatışma yönetiminin ve güven duygusunun oluşumudur (Sin vd., 2002).  

Çatışma yönetimi, işletmelerin olası uyuşmazlıklarda sorunları açık bir şekilde tartışma 

yeteneğini, problem oluşmadan önce var olan çatışmaları çözme becerisini ve sorun olduğunda 

üretmiş olduğu çözüm önerilerini içermektedir (Oly Ndubisi ve Kok Wah, 2005). Rusbult vd. 

(1988)  bir bireyin çatışmaya sebep verecek davranışlarda bulunma olasılığının, ilişkiden 

önceki memnuniyet derecesine, kişinin ilişkiye olan yatırımının büyüklüğüne ve sahip olduğu 

alternatiflerin değerlendirilmesine bağlı olduğunu ifade eder. Çatışma, işletmeler açısından her 
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ne kadar olumsuz gibi görülse de iyi yönetildiğinde olumlu sonuçların elde edilmesine neden 

olabilmektedir. Anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında ortak nokta bulunarak çözüme ulaştırılan 

çatışma, her iki taraf için de uzun dönemli ilişkilerin gelişmesine ve işletmelerin devamlılık 

sağlanmasına vesile olmaktadır (Jap ve Ganesan, 2000).  

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Müşteri memnuniyeti, genel anlamda satın alma sonrasında müşterinin işlem bazında 

aldığı değeri fiyat ile karşılaştırarak yaptığı değerlendirme ve hissettiği tatmin tanımlanır 

(Blanchard ve Galloway, 1994). Günümüzde ekonominin belirsizliği, müşterilerin satın alma 

paradigmalarında değişim, ürün tüketiminin azalması ve müşteri bilincinin artması gibi 

faktörler neticesinde ağırlaşan rekabet koşulları içerisinde sağlanan müşteri memnuniyetinin 

ölçümü oldukça önem kazanmıştır (Oly Ndubisi, 2006). 

Artan rekabet sebebi ile müşteri kaybeden bankalar, mevcut müşterilerini elde tutmak için 

güven ve memnuniyet gibi taklidi zor duygusal bağların oluşumuna önem vermekte olup 

günümüzde müşteri memnuniyetinin oluşturulması işletmeler için artık bir seçim olmaktan 

çıkmış ve sürdürebilir rekabet sağlamak için zorunluluk haline gelmiştir.  

Oly Ndubisi ve Kok Wah (2005) ise ilişkisel pazarlama bileşenleri olan; güven, yetkinlik, 

taahhüt, iletişim ve çatışma yönetiminin şirket ile müşterileri arasında kalıcı ilişkilerin 

oluşturulması ve sürdürülmesi için her iki tarafta da tatmin edici durumlar oluşturacağını 

savunmaktadır. Sivadas ve Baker‐Prewitt’e (2000) göre, memnuniyet aynı zamanda bir 

bankanın tavsiye edilme olasılığını arttırmaktadır. Bontis vd. (2007) bankacılık sektörü üzerine 

yapmış olduğu çalışmada, memnuniyet ile müşteri sadakati arasında pozitif bir ilişki 

saptanmıştır. Rust ve Zahorik (1993) ise, müşteri memnuniyetinin yeniden satın alma niyetinin 

artmasına neden olduğunu belirtmektedir. Anderson ve Sullivian'a (1993) göre, yüksek düzeyde 

bir müşteri memnuniyeti, hizmet sağlayıcısını değiştirme ihtiyacını azaltacak ve nihayetinde 

kurumun kârlılığını artıracaktır. 

MÜŞTERİ SADAKATİ 

Müşteri sadakati, gelecekte tercih edilen bir ürünü veya hizmeti yeniden satın almak veya 

yeniden kullanmak yönünde müşterilerin kendileri için fayda sağlayan işletmelere karşı 

hissettiği bağlılık duygusudur (Oliver, 1999). Zeithaml vd. (1996) müşteri sadakatini, 
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tüketicinin bir hizmet sağlayıcıya karşı olan pozitif tutumu ve bu hizmete tekrar gereksinim 

duyduğunda aynı hizmet sağlayıcı tercih etme eğilimi olarak tanımlar. 

İlişkisel pazarlama ve müşteri sadakati, günümüz rekabet ortamında kurumların 

varlıklarını korumada ve devamlılıklarını sağlamada önem arz eden iki uygulamadır. İlişkisel 

pazarlama bir uygulama stratejisi iken, müşteri sadakati ise ilişkisel pazarlamanın sonucudur. 

İlişkisel pazarlamanın bir sonucu olan sadakat kavramı hem işletmeler için hem de müşteriler 

için birçok avantaj sağlamaktadır. Müşteri sadakatindeki artış işletme karlılığını, müşteri 

memnuniyetinin devamlılığını, pazarlama maliyetlerini olumlu etkiler (Oliver, 1999). Öte 

yandan, bu sadakat müşteriye kalitesi tutarlı ürün veya hizmet alımı, değer görme, indirim vb. 

faydalar da sunar (Zeithaml, 1988; Cronin vd., 2000, Molina vd., 2007; Palmatier vd., 2007). 

Gelişen teknoloji ile bankacılık sektörünün dijitalleşmesi ve müşteri bilincinin oluşması, 

pazardaki rekabeti arttırmış ve tüketiciyi güçlendirmiştir. El değiştiren güç neticesinde 

kurumlar, satış odaklı stratejiler yerine müşteri sadakati üzerine kurulu işletme politikaları 

geliştirmektedir. Müşteri sadakatini korumak veya müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak, 

özellikle hizmet sektörü içerisindeki firmaların hayatta kalmasının ve büyümesinin anahtarıdır 

(Duffy 1998; McMullen ve Gilmore, 2003). 

TAVSİYE ETME EĞİLİMİ 

Tüketicinin tekrar eden satın alımları sonucunda çevresine pozitif önerilerde bulunma 

durumu olarak tanımlanabilecek tavsiye etme eğilimi ilişkisel pazarlama alanındaki çalışmalara 

sıklıkla konu olan bir kavramdır (Yoon ve Uysal, 2005). Yapılan araştırmalara göre başarılı 

ilişkisel pazarlama stratejileri uygulayan işletmeler, müşterileri tarafından çevrelerine daha çok 

önerilmektedir (Leverin ve Liljander, 2006). 

Kim vd. (2011) göre tavsiye etme eğilimi, ilişkisel pazarlama stratejilerinin etkin 

kullanımı sonucu müşterilerin tekrar satın alım için işletmeleri ziyaret etmelerini sağlama 

amaçlı çevrelerine olumlu geri bildirimlerde ve önerilerde bulunma sürecidir. Tavsiye 

neticesinde oluşan potansiyel müşterilerin işletmelere karşı olumlu tutumu, işletme ile müşteri 

arasındaki ilişki kalitesini arttırmaktadır. Grönroos (1994) ise tavsiye etme eğiliminin memnun 

kalan müşteriden geçtiğine vurgu yapmaktadır. Pazarlama araştırmalarında yaygınlıkla ele 

alınan tavsiye etme eğilimi, birçok tüketicinin satın almaya karar verme sürecini etkilemesinden 

dolayı oldukça önemlidir.  
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Aldlaigan ve Buttle (2005) bankacılık sektöründe yaptıkları araştırmalarında, 

müşterilerin bankadaki hesap bakiyelerine karşılık elde ettikleri kâr yerine aldıkları kaliteli 

bankacılık hizmetlerinin tavsiye etme eğilimi üzerinde daha çok etkisi olduğu sonucuna 

varmışlardır.  

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI 

İslam ekonomisinde sermaye, üretim faktörleri arasında yer almaz. Bu nedenle, 

anaparanın ödünç verilmesi veya kiralanması karşılığında talep edilen kullanım ücreti olan faiz, 

İslam kuralları gereğince bir para politikası olarak görülmemektedir (Tabakoğlu, 1992). 

İnançları nedeniyle dini hassasiyeti yüksek insanların, modern finansal hizmetlerden ve 

ekonomi sisteminden uzakta kalması tasarrufların sabit kalmasına neden olmuştur. Atıl kalan 

bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması için faiz getirisi olmayan katılım bankası fikri 

gelişmiştir. Mısır’da başlayan faizsiz bankacılık çalışmaları neticesinde, ilk faizsiz banka 

Kahire’de faaliyete geçmiştir. Nasser Social Bank ismi ile tesis edilen banka 1972 yılında 

müşteri kabulüne başlamıştır. Bu bankanın amacı, ticari faaliyetlerin yürütülmesinden ziyade 

masraf yapmak zorunda kalan fakir insanların daha da fakirleşmesini önlemek için ülke 

içerisinde toplanan atıl durumdaki tasarruflar ile faizsiz kredi sağlamak olmuştur (Uçar, 1993). 

Gerek Nasser Social Bank’ın faaliyetleri gerekse bu alanda gerçekleştirilen akademik 

çalışmalar, faizsiz işleyen bir ekonomik sistem oluşturulması fikrini güçlendirmiş ve 

neticesinde İslam ülkelerinde biriken sermayenin dış borçlanma ile erimesini önleme ve bu 

birikimlerin tüm İslam ülkeleri arasında kullanılabilmesi için mali bir komite oluşturulması ile 

sonuçlanmıştır. Bu faaliyetler neticesinde, 1975 yılında aralarında Türkiye’nin bulunduğu 43 

ülkenin katılımı sonucu İslam Katılım Bankası kurulmuştur. Tesis edilen bu modelden 

etkilenen birçok ülke, faizsiz işleyen katılım bankaları kurmaya başlamıştır (Yılmaz, 2010). 

Türkiye’de katılım bankacılığı ilk olarak, 16.12.1983 gün ve 83/7506 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi ile “Özel Finans Kurumu” adı altında yasal bir statü kazmıştır. Uluslararası 

finans çevresindeki tanınırlık ve kimlik sorununun çözümü için 2005 yılında yürürlüğe giren 

Bankacılık Kanunu ile “Özel Finans Kurumu” adı “Katılım Bankası” olarak değiştirilmiştir 

(Uyan, 2005). Türkiye’deki Katılım Bankaları, yastık altı denilen kayıt dışı tüm mevduatları 

bünyelerinde toplayıp fon ihtiyacı olan üretici veya tüketicilere fon sağlamaktadır. Böylece, atıl 

durumda olan tasarrufların ekonominin reel sektörüne kazandırılmasında, vergilendirilmesinde 

ve tabana yayılmasında büyük rol oynamaktadır (Uçar 1993).   
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Son on yıl içerisinde hızla gelişim gösteren katılım bankacılığı, alternatif banka olma 

rolünden çıkıp ticari bankaların tamamlayıcısı olma yolunda ilerlemektedir. 2019 yılı itibariyle 

Türkiye’de 5 katılım bankası bulunmaktadır: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Kuveyt Türk 

Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve 

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.   

YÖNTEM 

Literatür incelendiğinde Türkiye’de katılım bankacılığı alanında ilişkisel pazarlama 

uygulamalarına ilişkin tespit edilen eksikliğin giderilmesi amacı ile gerçekleştirilen bu 

araştırmanın hipotezleri ve araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Çalışma evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren beş katılım bankasının müşterileri oluşturmakta 

olup müşterilerin tam ve kesin olarak belirlenememesinden dolayı basit tesadüfî örnekleme 

yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında hazırlanan anket formu katılım bankacılığı 

müşterilerine iletilmiş ve 388 adet tam ve eksiksiz doldurulmuş form elde edilmiştir.  

İlişkisel Pazarlama için Oly Ndubisi ve Wah (2005) tarafından geliştirilen 18 ifade, müşteri 

memnuniyeti için Leverin ve Liljander (2005) ve Hennig-Thurau (2004) tarafından geliştirilen 

8 ifade, müşteri sadakati için Kim vd. (2001) ve Zeithaml vd. (1996) tarafından geliştirilen 4 

ifade, tavsiye etme eğilimi için ise Hennig-Thurau vd. (2002) tarafından geliştirilen 4 ifadeden 

yararlanılmıştır.  

H2 H5 

H1 

H3 H4 
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Veriler beşli Likert ile ölçülmüş olup araştırma örneklemine ilişkin bilgiler Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Örneklemine Dair Bilgiler 

  Frekans 

(n) 

Yüzde % 

Cinsiyet Kadın 148 38,1 

Erkek 240 61,9 

Yaş 

18-30 Yaş 79 20,4 

31-45 Yaş 145 37,4 

46-55 Yaş 78 20,1 

56-65 Yaş 60 15,5 

66 ve Üzeri 26 6,7 

Medeni Durum Bekâr 98 35,3 

Evli 290 74,7 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 86 41,1 

Lise 166 20,1 

Yüksekokul 50 10,1 

Üniversite 64 15,2 

Lisansüstü 22 8,2 

Meslek 

Çalışan 160 41,2 

İş Veren / 

Esnaf 

78 20,1 

Ev Hanım 39 10,1 

Emekli 59 15,2 

Öğrenci 32 8,2 

Çalışmıyor 20 5,2 

Tercih Edilen Katılım Bankaları 

Albaraka Türk 

A.S 

68 17,5 

Türkiye Finans 

Katılım A.S 

82 21,1 

Ziraat Katılım 

A.S 

47 12,1 

Kuveyt Türk 

A.S 

81 20,9 

Vakıf Katılım 

Bankası A.S 

67 17,3 

 

BULGULAR 

Ölçüm araçlarının analizler için uygunluğunun belirlenmesi için açıklayıcı faktör analizi 

ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ankette yer alan ifadelerin faktör 

yükleri ilişkisel pazarlama ölçeği için Tablo 3’te,  müşteri memnuniyeti,  müşteri sadakati ve 

müşterilerin tavsiye etme niyeti ölçeği için ise Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3: İlişkisel Pazarlama Ölçeği Faktör Yükleri 

İfade / Faktör 
F

1 

F

2 

F

3 

F

4 

F

5 

Bankamın hizmetlerine güvenirim. 0

,764 

    

Bankam, müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirir. 0

,726 

    

Bankam, gerçekleştirdiğim bankacılık işlemlerinin güvenliğine önem verir. 0

,722 

    

Bankamın verdiği sözlere itimat ederim. 0

,706 

    

Bankam kaliteli hizmet verme konusunda kararlıdır. 0

,600 

    

Bankam, yatırımlarımı planlamada bana yardım eder.  0

,843 

   

Bankam, yatırımlarım hakkında bana önerilerde bulunur.  0

,843 

   

Bankam, ihtiyaçlarıma uygun düzenlemeler yapar.  0

,714 

   

Bankam, etkili satış promosyonları yapar.  0

,686 

   

Bankam, bankacılık sektöründeki yeniliklere hâkimdir.  0

,500 

   

Bankam, meydana gelen problemleri açıkça tartışarak çözmeye çalışır.   0

,854 

  

Bankam, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önceden tespit edip çözmeye 

çalışır. 

  0

,849 

  

Bankam, anlaşmazlıklardan kaçınır.   0

,819 

  

Bankam, zamanında güvenilir bilgi verir.    0

,805 

 

Bankam, yeni bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirir.    0

,762 

 

Bankam, taahhütlerini yerine getirir.    0

,534 

 

Bankam, hizmet değişikliklerine esneklik gösterir.     0

,882 Bankam, ihtiyaçlarıma göre esneklik gösterir.     0

,861 F1: Güven F2: Yetkinlik F3: Çatışma Yönetimi F4: İletişim F5: Taahhüt 
 

 

Tablo 4: Müşteri Memnuniyeti, Sadakati ve Tavsiye Etme Niyeti Ölçekleri İçin Faktör Yükleri 

Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Faktör Yükü 

Bankamın hizmetlerinden memnunum. 0,643 

Bankam ile bugüne kadar olan çalışmamdan memnunum. 0,658 

Bankam, beklenmedik ve kritik durumlarla karşılaştığımda memnun edici yardımlarda 

bulunur. 

0,634 

Bankam, daima beklentilerimi karşılar. 0,689 

Bankam, beni bu zamana kadar hayal kırıklığına uğratmadı. 0,685 

Bankam ile bugüne kadar mükemmel bir ilişkimiz var. 0,716 

Bankamdan tamamı ile mutluyum. 0,706 

Bankamın benim için yaptıklarından memnunum 0,653 

Müşteri Sadakati Ölçeği  

Bankacılıkla ile ilgili bir hizmete ihtiyaç duyduğumda bu banka ilk tercihim olacaktır 0,645 

Bu bankayı diğerlerine göre daha fazla tercih ederim 0,630 

Bu banka ile çalışmaya devam edeceğim 0,843 

Bu bankayı değiştirmeyi düşünmüyorum 0,851 

Tavsiye Etme Niyeti Ölçeği  

İnsanlara bu banka hakkında olumlu şeyler söylerim 0,718 

Başkalarına, bu bankayı kullandığımı söylemekten gurur duyarım. 0,802 

Bu bankayı, arkadaşlarıma ve çevremdekilere öneririm. 0,702 

Bu banka hakkında, diğer bankalar hakkında konuştuğumdan daha fazla konuşurum. 0,778 
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Ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. Buna göre 

ölçeklerin analizler için yeterli olduğu anlaşılmıştır. Tablo 6’da ise korelasyon analizi sonuçları 

belirtilmiştir. 

 

Tablo 5: Müşteri Memnuniyeti, Sadakati ve Tavsiye Etme Niyeti Ölçekleri İçin Faktör Yükleri 

Değişkenler Cronbach’s 

α Yetkinlik 0,896 

Taahhüt 0,814 

İletişim 0,876 

Çatışma Yönetimi 0,910 

Güven 0,925 

Müşteri Memnuniyeti 0,951 

Müşteri Sadakati 0,948 

Tavsiye Etme Eğilimi 0,953 
 

 

Tablo 6: Korelasyon Analizi 

No Değişken  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Güven 1        

2 Yetkinlik 0,639** 1       

3 Taahhüt 0,620** 0,721** 1      

4 İletişim 0,828** 0,661** 0,629** 1     

5 Çatışma Yönetimi 0,614** 0,545** 0,501** 0,620** 1    

6 Müşteri Memnuniyeti 0,831** 0,753** 0,665** 0,811** 0,669** 1   

7 Müşteri Sadakati 0,759** 0,657** 0,602** 0,729** 0,656** 0,872** 1  

8 Tavsiye Etme Eğilimi 0,800** 0,686** 0,633** 0,761** 0,630** 0,884** 0,872** 1 

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

 

        

 

İlişkisel pazarlama boyutlarının bağımlı değişkenler üzerine etkilerini ele alan H1, H2 ve 

H3 hipotezleri çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiş olup sonuçlar Tablo 6’da 

belirtilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde Güven, Yetkinlik, İletişim ve Çatışma Yönetimi’nin 

Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Tavsiye Etme Eğilimi üzerinde olumlu etkisi tespit 

edilmiş iken Taahhüt için istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye rastlanmamıştır. 

Tablo 7: Regresyon Analizleri 

Bağımsız Değişken 

Bağımlı Değişken 

Müşteri Memnuniyeti Müşteri Sadakati Tavsiye Etme Eğilimi 

β p β p β p 

Guven 0,347 0,000 0,295 0,000 0,381 0,000 

Yetkinlik 0,298 0,000 0,171 0,001 0,207 0,000 

Taahhut 0,000 0,996 -0,004 0,939 0,048 0,298 

İletişim 0,224 0,000 0,242 0,000 0,181 0,001 

Çatışma Yönetimi 0,147 0,000 0,230 0,000 0,132 0,001 

R 0,886 

0.000 

0.813 

0.000 

0.828 

0.000 R2 0784 0.661 0.685 

F 278,016 148,915 166,083 
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Müşteri memnuniyetinin müşterilerin tavsiye etme eğilimi üzerindeki etkisini ele alan 

hipotez basit doğrusal regresyon ile analiz edilmiş olup sonuçta Müşteri Memnuniyeti’nin 

Tavsiye Etme Eğilimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β=0,870, 

p<0,01, R2=0,758). Benzer şekilde Müşteri Sadakati’nin de Tavsiye Etme Eğilimi üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiş (β=0,863, p<0,01, R2=0,746) ve hipotezler 

desteklenmiştir. 

SONUÇ 

Özellikle 2001 krizi sonrası dönemde alınan tedbirlerle şekillenen piyasalarda faaliyet 

gösteren bankaların ve bu bankaların türevi olan katılım bankalarının değişen müşteri 

ihtiyaçları doğrultusunda güven ve sadakat gibi taklit edilmesi zor ve ikâmesi mümkün olmayan 

değerler üzerine kurulan ilişkisel pazarlama anlayışını benimsediği görülmektedir.  

Bu araştırmanın sonucunda ilişkisel pazarlamanın alt boyutu olan Güven’in Müşteri 

Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Tavsiye Etme Eğilimi üzerinde olumlu etkisi saptanmıştır. 

Bu sonuç özellikle katılım bankacılığının müşteri profili düşünüldüğünde bankaların gerek 

işlem güvenliğine gerekse de müşterilere karşı üstlenilen yükümlülüklere önem vermesi 

gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Güven konusunda yaşanabilecek bir taviz katılım bankacılığı 

müşterileri için banka ile ilişkilerini tamamen sonlandırmasına yol açabilecek derecede önemli 

bir sorun oluşturacaktır. Benzer şekilde Yetkinlik de katılım bankacılığı müşterileri tarafından 

önemli bir unsur olarak görülmektedir. Araştırma tarafından desteklenen bu bulgu katılım 

bankacılığı müşterilerinin kurumlarından en az diğer bankalar kadar yenilikçi, eksiksiz ve 

kusursuz hizmet beklediklerini ortaya koymaktadır.  

İlişkisel pazarlamanın diğer alt boyutları olan İletişim ve Çatışma Yönetimi’nin de 

Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Tavsiye Etme Eğilimi üzerine olumlu etki yaptığı 

görülmüştür. Mevzuat değişiklikleri ve komisyon oranları vb. sebeplerle bankalar ile 

müşterilerin sıklıkla karşı karşıya geldiği günümüz koşullarında katılım bankaları etkin bir 

iletişim yönetimi ile olası problemlerin önüne geçebilir. İleride doğabilecek çatışmalar yeterli 

ve zamanında bilgilendirme ile en aza indirebilecek iken katılım bankacılığı müşterilerinin 

kurumlarından mevcut ya da muhtemel bu çatışmalara müşteri odaklı olarak çözüm 

getirmelerini bekledikleri anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara karşın ilişkisel pazarlamanın diğer bir 

alt boyutu olan Taahhüt’ün bağımlı değişkenler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisine 

rastlanmamıştır. Bu bulgu katılım bankalarının esnek çözümler oluşturmasının müşteriler 
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nezdinde öncelikli olarak görülmediğini ortaya çıkarmıştır. Katılım bankacılığı müşterilerinin 

özel çözümler için beklenilen katkıyı yapma yönünde isteksiz olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın bir diğer sonucu da Müşteri Sadakati ve Müşteri Memnuniyeti’nin Tavsiye 

Etme Eğilimi’ni doğrudan etkilemesidir. Müşterisi olduğu kurumdan yeterli ve güvenilir hizmet 

alan, kendisine piyasa koşulları ve ürünler ile ilgili doğru ve zamanında bilgi verilen, herhangi 

bir sorun yaşadığında bu sorunu ile samimiyetle ilgilenilen ve soruna iki tarafın da ortak 

çıkarlarını gözetecek şekilde çözüm getirildiğini tecrübe eden bir katılım bankacılığı müşterisi 

aynı kurumdan hizmet almaya devam edeceği gibi bu kurumu kendi yakınlarına da tavsiye 

edecektir. 

Araştırma, konuyu kapsamlı bir şekilde ele almış olmasına rağmen örneklem hacmi ve 

örneklem yöntemi araştırmanın en belirgin kısıtını oluşturmaktadır. Bununla birlikte farklı 

araştırmacıların konuya katılım bankacılığındaki çalışan unsuru açısından yaklaşarak 

müşteriler ile doğrudan iletişim kuran bu çalışanların müşterilerin tutumları üzerindeki etkisini 

ele alan çalışmalar yapmaları tavsiye edilir. Ayrıca, bir diğer araştırma önerisi ise katılım 

bankaları ve geleneksel bankalar arasındaki müşteri tutum ve beklentilerinin nasıl değiştiğinin 

ele alınmasıdır. 
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ABSTRACT 
 

In this study, the concept of product life cycle is integrated in terms of strategies 

developed in terms of market, competition, customer and management. Also, in this 

study, the concept of integrated product lifecycle is modeled in four main cycles 

(Observation Cycle, Product Development Cycle, Market Cycle and Complementary 

Cycle). The importance of integrated product lifecycle concept for marketing 

managers consists of different strategies such as profitability, cost and branding 

generated in accordance with every stage of the integrated product lifecycle and the 

desire to analyze this in a holistic way. An introductory framework was tried to be 

drawn about these research topics.  

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, ürün yaşam döngüsü kavramı pazar, rekabet, müşteri ve yönetim 

açısından geliştirilen stratejiler açısından bütünleşik olarak ele alınmıştır. Ayrıca bu 

çalışmada, bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı dört ana döngüde (Gözlem, 

Ürün Geliştirme, Pazar ve Tamamlayıcı Döngü) modellenmiştir. Bütünleşik ürün 

yaşam döngüsü kavramının pazarlama yöneticileri için önemi bütünleşik ürün yaşam 

döngüsünün her aşamasına uygun üretilen karlılık, maliyet ve markalaşma gibi farklı 

stratejilerin olduğu düşüncesinden ve bunun bütüncül olarak analiz etmek 

istenmesinden oluşmaktadır. Bu araştırma konularıyla ilgili olarak tanıtımsal bir 

çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı, gözlem döngüsü, ürün 

geliştirme döngüsü, pazar döngüsü, tamamlayıcı döngü  
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1. GİRİŞ 

Friedman’a göre küreselleşme, finans, teknoloji ve enformasyonun demokratikleşmesinin 

ürünüdür (2000). Bu üç öğe insanın: içinde bulunduğu ortamda nasıl zenginleşeceğini, ne 

yiyeceğini, ne giyeceğini, nerede yaşayacağını, nereye gideceğini, nasıl çalışacağını, ne 

okuyacağını, ne yazacağını ve ne öğreneceğini seçebilecek kadar insanı özgür kılan ve daha iyi 

bir yaşam için harekete geçiren temel arzusudur. 

Pazarlamanın kökeni temel insan ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisine göre, temel insani ihtiyaçlar; fiziksel, psikolojik, emniyet veya güvenlik, sevgi ve 

aidiyet veya sosyal, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları gibi farklı ihtiyaç seviyelerinden 

oluşur (Aruma & Hanachor, 2017). Bir ihtiyaç kültür, toplum ve bireyin kişiliğiyle 

şekilleniyorsa, bu ihtiyaç isteğe dönüşür(Camilleri, 2017; Kotler ve Armstrong, 2018). Örneğin, 

insan bir barınağa ihtiyaç duyduğunda bir tripleks villa satın alırsa, bu tripleks villa onun isteği 

olur. 

Küreselleşmenin ve medyanın etkisiyle insanların istekleri giderek ihtiyaç haline 

gelmektedir. Psikolojik bir kavram olarak bir ihtiyaç “bir kişide bilinçli bir yoksunluk hissi” 

olarak tanımlanabilir. Yoksunluk hissi uygun pazarlama ölçütleri veya ürünleri ile ortaya 

çıkabilir. Müşteri somut bir ürüne duyduğu istekten kaynaklanan yoksunluk hissinden dolayı 

potansiyel ihtiyaçlarını karşılamak için pazardaki farklı ürünler hakkında bilgiye ihtiyaç duyar. 

Potansiyel müşterinin bir ürünü satın alma zorunluluğu varsa, bir ürün için somut bir talep 

ortaya çıkar (Spindler, 2016). Diğer taraftan, pazarlama araştırmacıları bunu “memnuniyetin 

yaşandığı müşteri gereklilikleri” olarak tanımlamaktadır (Camilleri, 2017). 

Küreselleşmenin insanların yaşam tarzları, seçimleri ve tercihleri üzerindeki etkileri 

nedeniyle “küresel köyde” değer yaratma şirketler için gün geçtikçe zorlaşmaktadır (Friedman, 

2000). Yeni pazarlara girmek, yeni müşteriler kazanmak ve yabancı müşterilerle etkileşime 

geçmek için uygun davranış sergilemek rekabetçiliğin önemli faktörleridir. Dolayısıyla 

pazarlarda şirketler müşteri eğilimlerinin pazarlama karması (ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım) 

üzerindeki etkisini göz önüne alarak kendilerini diğer şirketlerden farklılaştırabilirler (Kraft, 

Dowling, & Helm, 2012). 

Küresel pazardaki zorlu rekabet ortamında kendi ürünlerini ön plana çıkartmak ve fark 

yaratmak şirketlere rekabet avantajı sağlar. Ürün ve markanın stratejik olarak 

konumlandırılması pazarın fırsatlarını ve tehditleri öngörmeyi gerektirir. Bu zorlu pazar 
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koşulları tüketicileri gittikçe daha seçici yapar. Bu da ürün ve kalite standartları bazı ürünlerde 

yükselmeye bazı ürünlerde ise basitleşmeye yol açar. Gelişen teknolojik yenilikler (inovasyon) 

ürün kalitesi ve üretim kolaylığı kazandırması açısından şirketlere rekabet avantajı getirirken; 

aynı zamanda rekabet şartlarını da zorlaştırmaktadır. Pazarlama yöneticileri rekabet ederken 

ürünlerde farklılaştırmanın yanı sıra markaların doğru konumlandırılmasına da gereken önemi 

göstermelidir. 

Öte yandan pazarlama yöneticileri ürün odaklı yaklaşımdan müşteri odaklı yaklaşıma 

yönelmiştir. Müşteri odaklı yaklaşım, ürünlerin müşteri talepleri doğrultusunda 

şekillendirilmesini doğurur. Bu da ürünlerin yaşam döngüsünü etkiler. Ürün yaşam döngüsü 

kavramı yöneticilere planlamada, satış tahminlerinde ve yönetim stratejilerini belirlemede 

yardımcı bir araç olarak düşünülebilir. Pazarın maliyet ve gelir gibi parametrelerinin yanı sıra 

ürün geliştirme süresini ve bu süre zarfında ortaya çıkan maliyetlerin dağılımını da dikkate 

alarak yapılan planlamalarda uygulanan pazara uygun ürünleri geliştirmek, üretmek ve dağıtım 

süreçlerinde, ürün fikrinden konsepte, tasarımdan, ürün üretimine, ürün tanıtımına ve 

tamamlayıcı hizmetlere kadar olan ürüne ait tüm yaşam döngüsü bütünleşik olarak ele 

alınmalıdır. Ürün yaşam döngüsü aşamaları ürüne ve bağlı bulunduğu sektöre göre değişkenlik 

gösterdiğinden, pazarlama yöneticileri de bütüncül bir yaklaşım izlemelidir. Bu sebeplerden 

dolayı, bu çalışmada geleneksel ürün yaşam döngüsüne bütünleşik bir anlayışla incelenerek 

çoğu şirketin kullandığı geleneksel pazar döngüsü gözlem, yeni ürün geliştirme ve tamamlayıcı 

döngülerle genişletilmiştir. Gözlem döngüsünde pazar, yenilikler, rakipler ve trendler analiz 

edilerek yeni bir fikir oluşumu gerçekleştirilir. Bu fikirler geliştirilen yeni bir konsepte temel 

oluşturur ve müşteri geri dönüşleri de dikkate alınarak yeni ürünler hayata geçirilir. Yeni 

oluşturulan ürünün pazarda konumlandırması ve hedef kitleye uygun şekilde lanse edilmesi ile 

geleneksel pazar döngüsüne girilmektedir. Artan pazar rekabeti, daha kısa ürün geliştirme 

süreci ve artan ürün çeşitliliği ürünlerin var olma sürelerinin gittikçe kısalmasına yol açtığından, 

ürünlerin yaşam ömürlerini uzatmada, geleneksel pazar döngüsünü takip eden tamamlayıcı bir 

döngüye de ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca ürün yaşam döngüsü kavramı literatürde farklı 

fonksiyonlarıyla ayrı ayrı incelenmiştir. Bu çalışmadaki farklılık ürün yaşam döngüsü 

fonksiyonlarının birbirleriyle entegre edilerek bütüncül olarak ele alınmasıdır. 
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2. GELENEKSEL ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ KAVRAMI VE TANIMI 

Literatürde “Ürün Yaşam Döngüsü” kavramının temelleri 1950’lere kadar dayanır. “Ürün 

Yaşam Döngüsü” teriminin çok farklı şekillerde kullanımı bulunmaktadır. Ürün yaşam döngüsü 

yeni bir ürünün pazara girişinden pazardan çıkışına kadar olan sürede geçen eylemleri ele alan 

bir olgudur (Elbert, 2011). Literatürde göze çarpan eski tanımlamalardan biri 1965’de Levitt'in 

biyolojik yaşamdan ilham alan ürün yaşam döngüsü kavramıdır. Bu kavram pazardaki bir 

ürünün yaşam döngüsü “doğum, büyüme, olgunluk ve gerileme” olarak dört farklı aşamada 

normal satış hacminin zamana karşı dağılımı olarak tarif edilmiştir (Levitt, 1965). 

Yoram Wind 1975 yılında ürün yaşam döngüsü kavramını, bilimsel pazarlama 

literatüründe tahmin aracı ve kurumsal pazarlama stratejisi için bir rehber olarak görmüştür 

(Deutscher Bundestag/ Wissenschaftliche Dienste, 2016) . Aynı şekilde Porter da ürün yaşam 

döngüsü kavramını bir tahmin aracı olarak nitelendirmiştir. Bununla beraber, ürün yaşam 

döngüsü endüstri değişimlerini öngörmek için gerekli başlıca teorilerden biri olarak kabul 

edilmiştir. (Więcek-Janka, Kornecka, & Papierz, 2017). Hofer’e göre, ürün yaşam döngüsü 

doğru iş stratejisini seçmede temel değişkendir (Hofer, 1975). Smallwood (1978), ürün yaşam 

döngüsü kavramının tahminler, fiyat stratejileri ve tanıtımlar gibi birçok pazarlama alanında 

kullanılabileceğini ifade etmiştir. Birçok açıdan, ürün yaşam döngüsü kavramı ele alınmış fizik 

bilimindeki periyodik tabloların pazarlama ile eşdeğer olarak kabul edilebileceği fikrini ileri 

sürmüştür. Yine Smallwood çeşitli pazar hareketlerinin sonuçlarını tahmin etmek ve ürünleri 

kategorize etmek için bir olasılık yarattığını kabul etmektedir (Więcek-Janka, Kornecka, & 

Papierz, 2017). 1981 yılında Biggadike, ürün yaşam döngüsü kavramını, pazarlamacıların 

dinamik düşünme gerekliliğinden yola çıkarak, geleneksel pazar döngüsü aşamalarına göre 

hangi stratejileri kullanabileceklerini tahmin etmelerine yardımcı bir araç olabileceğini ortaya 

koymuştur (Więcek-Janka, Kornecka, & Papierz, 2017). Bu yaklaşıma dayanarak pazarlama 

uygulamaları arasında yer alan yeni ürün geliştirilmesi veya stratejik açıdan yeniden 

yapılandırma her bir ürün yaşam döngüsü aşamasını etkilemektedir (Kotler & Armstrong, 

2018). 

Bu bağlamda, bütünleşik ürün yaşam döngüsü kurumsal pazarlama stratejileri için bir yol 

haritası ve pazarda markanın konumlandırılmasında, fiyat stratejilerinin belirlenmesinde, 

yönetimsel ve satış tahminlerinde stratejik bir araç olarak değerlendirilebilir. 
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Şekil 1. Ürün Yaşam Döngüsü Tanımları 

Her ürün belli bir ömre sahiptir. Endüstriyel ürünler çoğu zaman tüketim mallarından daha 

uzun ömürlü olabilir. Bir ürün fikri ticarileştiğinde, ürün pazara girer ve satış yapmak, kar elde 

etmek için rekabet eder. Ürünler de tıpkı insanlar gibi bir ömre sahiptir. İnsanlardaki ömür 

yaşam döngüsü olarak tanımlanır ve ürünlere uygulandığında belirli bir pazara bağlı olduğu 

için ürün/pazar yaşam döngüsü olarak adlandırılır. Ürün yaşam döngüsü bazı ürünler için kısa 

ve bazı ürünler için uzun olabilir (Draskovic, Markovic, & Znidar, 2018). Her ürünün yaşam 

döngüsü belirgin özellikler taşır. Ürün yaşam döngüsü aşamalarının uzunluğu bağlı olduğu 

sektöre, ürüne ya da hizmete göre değişkenlik gösterebilir. Bu aşamalar şunları içerir: Giriş 

(Introduction), Büyüme (Growth), Olgunluk (Maturity) ve Gerileme (Decline) (Levitt, 1965; 

Kotler & Armstrong, 2018). Her bir aşama uygulama özellikleri bakımından farklılık 

göstermektedir. 

Ürün yaşamının aşamalara ayrılmasının temel sebebi, bir aşamadan diğerine geçerken bir 

ürün sınıfına farklı stratejilerin uygulanabilmesidir. Böylece ürün yaşam döngüsü üretim, 

planlama ve kontrol için bir temel oluşturur (Cao & Folan, 2011). 

Her bir ürün yaşam döngüsü aşamasında satış seviyesini, her bir aşamanın uzunluğunu ve 

Ürün Yaşam Eğrisi (ÜYE) eğrisinin şeklini tahmin etmek zordur. Bu nedenle sadece ürün 

yaşam döngüsü ile hareket edilmesi yaklaşımı bir planlama aracı olarak yetersiz kalmaktadır. 

Pazarlama stratejisini geliştirmek için ürün yaşam döngüsü kavramını kullanmak da zor olabilir 
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çünkü pazarlama stratejileri ürün yaşam döngüsü için hem bir neden hem de bir sonuç olabilir. 

Mevcut ürün yaşam döngüsü pozisyonu, pazarlama yöneticilerine en iyi pazarlama stratejilerini 

önerir ve çıkan sonuçlar daha sonraki aşamalardaki ürün performansını etkileyebilir bu da pazar 

ve pazar döngüsünü etkiler (Kotler & Armstrong, 2018) (Siebler, 2018). Hatta teknolojik 

ürünlerde günümüz pazarı en fazla iki yılda bir ürün veya hizmetin yenilenmesini 

gerektirmektedir. Tüketicilerin ihtiyaçlarına hemen cevap vermeyen bir işletmenin, rakiplerinin 

yerini almasıyla hızla büyüyen bir pazarda marjinal hale geleceği belirtilmiştir (Więcek-Janka, 

Kornecka, & Papierz, 2017). 

Kotler, ürün yaşam döngüsünün kavramının pazardaki ürünlerin davranışını tanımlamak 

için de pazarlamacılar tarafından kullanılabileceği iyi bir araç olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 

uygun olarak kullanıldığında, yaşam döngüsünün aşamasına bağlı olarak doğru pazarlama 

stratejisi seçimine yardımcı olabilir. Kotler’e göre, ürün yaşam döngüsü bir ürün sınıfını, bir 

ürün formunu, veya bir markayı tanımlayabilir. Ürün yaşam döngüsü kavramı her durumda 

farklı şekilde uygulanır (Kotler & Armstrong, 2018). 

Ürün yaşam döngüsü kavramı ayrıca Stil (Style), Moda (Fashion) ve Furya (FAD) olarak 

bilinenlere uygulanabilir. 

3. BÜTÜNLEŞİK ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ KAVRAMI VE TANIMI 

Geleneksel Ürün Yaşam Döngüsü çeşitli nedenlerden dolayı birçok yazar tarafından 

eleştirilmiştir. Eleştiriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Gardner, 1987): 

 Birleştirme düzeyi: Geleneksel yaşam döngüsü kavramının ürün sınıfı, ürün 

formu veya marka için en uygun olup olmadığı açık değildir. Tellis ve 

Crawford (1981) yazarların geleneksel yaşam döngüsü kavramıyla ürün 

formlarının yakın olarak örtüştüğünü ve uzun satışlar nedeniyle ürün 

sınıflarının belirginliğinin daha az olduğunu, dolayısıyla bireysel markaların 

modellemelerinin daha zor olduğunu belirttiklerini öne sürmektedir. 

 Kendini kendini yok etme: Dhalla ve Yuspeh (1976) çalışmalarında bazı 

dönemlerde hızlı tüketim ürünlerinde düşüşlerin kaçınılmaz olduğunu ileri 

sürmüştür. Hızlı tüketim mallarındaki hızlı düşüşe olan inanç Dhalla ve 

Yuspeh'e göre pazarlama ve reklam desteğinde erken kesintilere neden olur 

ve bu da kendini gerçekleştiren bir düşüş kehanetine yol açar. Birçok durumda 

uygun reklam ve diğer pazarlama araçlarının kullanılmasının düşüş aşamasını 
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engelleyebileceğini savunmuşlardır. Tellis ve Crawford (1981) ise geleneksel 

ürün yaşam döngüsünün gerileme aşamasının, furya ve moda ürünlerindeki 

özel durumdaki gibi diğer tüm yenilikçi değişikliklerin karlı bir alternatif 

sunamadığı durumlar haricinde, bu görüş hiçbir zaman kesin olarak kabul 

edilmemelidir. 

 Bir model olmayışı: Hunt (1983) eğer geleneksel ürün yaşam döngüsünün 

aşamaları satış seviyesi tarafından belirleniyorsa, geleneksel ürün yaşam 

döngüsü kavramı ile satış seviyesini açıklamanın anlamsız olduğunu bir model 

içermediğini savunmaktadır. 

 Geçerlilik: Tellis ve Crawford (1981) yaptıkları literatür taramasında ampirik 

olarak Ürün Yaşam Döngüsünü destekleyecek çok az kanıt bulmuştur. 

 Büyüme aşamasının basitleştirilmesi: Meenaghan ve Turnbull (1981), ürün 

yaşam döngüsü aşamalarını tanımlama yöntemlerinin yönetime gelecekteki 

stratejiyi planlayacak sağlam bir temel sağlayamadığı konusunda suçlamalar 

yöneltmektedir (Gardner, 1987). 

Geleneksel ürün yaşam döngüsü aşamalarının biyolojik organizmaların sahip olduğu 

yaşam döngüsü aşamalarındaki gibi belli bir sıra ya da sabit (belirli) bir uzunluğa sahip olmadığı 

Kotler (2000) tarafından ileri sürülmüştür. Bu nedenle pazarlamacılar bir ürünün ya da ürün 

yelpazesinin geleneksel ürün yaşam döngüsünün hangi aşamasında olduğunu tam olarak 

saptayamamaktadır (Herbst, 2001). 

Uzun vadeli bir ürün planlaması için, pazarın maliyet ve gelir gibi parametrelerinin yanı 

sıra ürün geliştirme süresini ve bu süre zarfında ortaya çıkan maliyetlerin dağılımını da dikkate 

almak gerekir. Ayrıca, bir ürünün pazara sürülme zamanı ürün geliştirme süresi ile bağlantılı 

olarak belirlenebilir çünkü ürünler genellikle uzun araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle 

birlikte üretim hazırlığının bir sonucudur. Bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı, özellikle 

uzun vadeli veya stratejik ürün planlamasının problemlerini çözmek ve sorularını cevaplamak 

için tasarlanmıştır (Elbert, 2011). Üstelik veriye dayandırıldığı taktirde aşama kriterinin 

ölçeğinin belirlenmesi söz konusu olabilecektir. 

Literatürdeki ürün yaşam döngüsü kavramı açıklamalarına dayanarak, yönetimsel bir 

tahmin aracı olarak bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramını şu şekilde tanımlamak 

mümkündür: “Ürünün gözlem döngüsünden başlayan, ürün geliştirme ile devam eden, 
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geleneksel ürün yaşam döngülerinin yer aldığı pazar döngüsünü de içeren ve tamamlayıcı 

döngü ile sona eren verilerin değerlendirmeye alındığı bir yaşam süreci”. 

Bu tanımdan yola çıkarak pazarlamada bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı 4 temel 

döngüde açıklanabilir: Gözlem Döngüsü, Ürün Geliştirme Döngüsü, Pazar Döngüsü, 

Tamamlayıcı Döngü (Elbert, 2011). 

Şekil 3. Bütünleşik Ürün Yaşam Döngüsü Kavramı 

 

A. GÖZLEM DÖNGÜSÜ 

Gözlem Döngüsü, işletmenin geleceğini etkileyebilecek ve yeni bir ürün için karar verme 

sürecinin başlatılmasında gerekli olan stratejik bilgileri belirlemeyi ve toplamayı 

amaçlamaktadır. Gözlem konusu özellikle bilimsel ve teknik çevre veya dış yeniliklerin detaylı 

bir şekilde gözlemlenmesidir ve yapılmış olan gözlemlerin analiz edilerek fikir 

geliştirilmesinde yardımcı olmasıdır (Elbert, 2011). 

B. ÜRÜN GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ 

Pazarlama araştırmasında teknik uzmanlık ve müşteri yakınlığının (müşteri fikirleri) 

kombinasyonunun başarılı olacağına işaret edilmiş olsa da, ürün geliştirme döngüsü özellikle 

ilk aşamalarda teknolojik hususlarla karakterize edilir (Spiller, 2016). 

Bir işletme yeni ürünleri iki şekilde edinebilir: Başka bir işletmenin ürününü istediğinde 

üretime ait patentini veya lisansını satın alır ya da işletme kendi ürününü geliştirir. İşletmenin 

kendi ürünlerinden kastedilen: Özgün ürünler, ürün geliştirmeleri, ürün modifikasyonları ve 

işletmenin kendi ürün geliştirmesi yoluyla oluşturduğu yeni markalardır (Hauschildt & Salomo, 

2011) 
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Günümüzün hızlı değişen ortamında, birçok işletme için müşterilerin hayatlarına 

çözümler sunan yeni ürünler önemli bir büyüme kaynağıdır. Ancak yenilik çok pahalı ve çok 

riskli olabilir. Bir fikir iyi olsa da, pazarda başarılı olamamasının çeşitli nedenleri 

bulunmaktadır. Ürün geliştirme maliyetleri beklenenden daha yüksektir ya da rakipler 

beklenenden daha zorlu olabilir. Başarılı yeni ürünler yaratmak için, bir işletmenin 

tüketicilerini, pazarını ve rakiplerini anlaması ve müşterilere üstün değer sağlayan teklifler 

sunması gerekir. Bu da ürün geliştirme ile olur. Ürün geliştirme işletme yeni bir ürün fikri bulup 

geliştirdiğinde başlar. Ürün geliştirme sırasında, satışlar sıfırdır ve işletmenin yatırım maliyeti 

artar (Kotler & Armstrong, 2018). 

Ürün geliştirme döngüsü şu aşamalardan oluşur: Fikir Geliştirme (Idea Generation), Fikir 

Gösterimi (Idea Screening), Konsept geliştirilmesi ve ürünün test aşaması (Concept 

Development and Testing), Pazarlama Stratejisi Geliştirilmesi (Marketing Strategy 

Development), İş Geliştirme (Business Development), Ürün Geliştirme (Product 

Development), Pazarlama Test Uygulaması (Test Marketing), Ticarileştirme 

(Commercialization) (Kotler & Armstrong, 2018). 

Müşteri katılımı, yeni ürün geliştirme sürecinin her aşamasında gerçekleşebilir. Bazı 

müşteriler sadece sürecin ilk aşamalarında yer alırken, diğerleri nihai aşamalarda yer alır. 

Bazıları ise tüm gelişim sürecinde üretici/sağlayıcıyla sürekli olarak etkileşime girer (Lagrosen, 

2005). 

a. Fikir Geliştirme (Idea Generation): İşletme-ürün-tüketici arasındaki ilişkiler sürekli 

olarak çevredeki sosyal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Ortaya 

çıkan bu değişimlerin anlaşılması ihtiyacı karşılayan yeni ürün fikirlerinin oluşmasına 

sebep olur (Earle & Earle, 2009). İyi tanımlanmış bir “Yeni Ürün Geliştirme Döngüsü 

(YÜGD)” işletmenin amaçlarına paralel olarak geliştirilen ürün fikirlerinin 

oluşturulmasıyla başlar. Bir işletme, birkaç iyi markayı bulmak için genellikle yüzlerce 

hatta binlerce fikir üretir. 

İşletme, iç kaynaklardan (örneğin, çalışanlar, yöneticiler), dış kaynaklardan (yani 

müşteriler, rakipler, distribütörler ve tedarikçiler) ve resmi araştırma ve geliştirme 

uygulamalarından edindiği verilere dayanarak yeni fikirler üretebilir ( Bhuiyan, 2011). 

Müşteriler, çalışanlar, bağımsız bilim adamları, araştırmacılar ve hatta halk da yine 

kitlesel kaynaklar çatısı altında çeşitli fikir geliştirme kategorisinde katkı sağlayabilir. 
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Müşteriler, şirketlerin yeni ürün fikirlerini araştırmaya başlamak için özellikle iyi bir 

başlangıç noktası olabilir. İşletme tüketici sorunlarını daha iyi çözecek yeni ürünler 

bulmak için müşteri sorunlarını ve şikayetlerini analiz edebilir ya da müşterilerini öneri 

ve fikirlerini paylaşmaya davet edebilir. Ürün fikirleri için nispeten yüksek başarı oranı, 

pazarlama personeli ve müşterilerden kaynaklanmaktadır. Rakipler ise bir başka önemli 

kaynaktır. İşletmeler rakiplerinin yeni ürünleri hakkında ipuçları edinebilmek için onların 

reklamlarını izler. Rekabetçi yeni ürünler satın alıp, nasıl çalıştıklarını görmek, satışlarını 

analiz etmek ve yeni bir ürün çıkarmaları gerekip gerekmediğine karar vermek için 

ürünleri sınıflandırabilir. Diğer fikir kaynakları arasında ticari dergileri, şovlar, web 

siteleri ve seminerler; Devlet kurumları, reklam ajansları, pazarlama araştırması 

işletmeleri, üniversiteler, ticari laboratuvarlar ve girişimciler sayılabilir. Daha geniş 

anlamda, birçok işletme günümüzde kitle kaynak kullanımını öne çıkarmakta ve açık 

inovasyon metodu ile yeni ürünlere ait fikir programları geliştirmektedir 

 (Kotler & Armstrong, 2018). Bu anlamda kaynakların bütünsel açıdan değerlendirilmesi 

konusu da düşünülebilir. Doğru iş davranışları geliştirmek açısından da fırsat yaratır. 

b. Fikir Taraması (Idea Screening): Fikir taramasındaki amaç, iş ve işletme için ürün, 

uygulama ve süreç konusunda başarılı fikirlerin tespiti ve daha zayıf fikirlerin 

elenmesidir. İşletmelerde ürün geliştirme maliyetleri yüksek olduğundan işletmelere 

sadece karlı ürünlere dönüşecek ürün fikirleriyle devam etmek isterler. Bu konuda 

formatlar ve komite ya da kurullar oluşturulsa daişletmenin farklı alanlarındaki 

çalışanlarının ürün fikirlerini çeşitli faktörlere göre puanlamalarını ve daha sonra bunları 

bir araya getirmelerini sağlamak ürünü farklı bakış açısıyla değerlendirmek açısından 

yararlıdır. Bu format, ürünü veya hizmeti, önerilen müşteri değerini, hedef pazarı ve 

pazardaki rekabeti tanımlar. Aynı zamanda pazar büyüklüğü, ürün fiyatı, geliştirme 

süresi, geliştirme maliyetleri, üretim maliyetleri ve getiri oranları hakkında bazı ön 

tahminler yapar. Komiteler bu tahminleri kriterler ışığında değerlendirmektedir (Kotler & 

Armstrong, 2018) (Earle & Earle, 2009). 

c. Konsept Geliştirilmesi ve Ürünün Test Aşaması (Concept Development and 

Testing): Geleneksel gelişim sürecinde, hedef pazarlar, yalnız fikir geliştirme ve fikir 

tarama aşamalarında ürünün uygunluğunu göstermesinden sonra belirlenmeye başlanır. 

Konsept geliştirilmesi ve ürünün test aşaması ise pazarlama araştırması, mühendislik 

araştırması, geliştirme ve fizibilite çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ilk fikirlerin ön 
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modellerinin veya taslaklarının geliştirilmesidir (Yelkur & Herbig, 1996). İlk ürün 

prototipi, teknolojik gelişmeler hakkında bilgiye sahip olan üretim Ar-Ge’si, pazar 

trendleri, müşteri talep ve isteklerini takip eden pazarlama ile koordineli çalışmaların 

sonucunda ortaya çıkar. Bu doğrultuda, pazarlamacılar, yeni ürünü her bir müşteri 

segmentine uygun hale getirerek alternatif ürün konseptleri oluştururlar. Bu alternatif 

ürün konseptlerinden hangilerinin güçlü bir tüketici çekiciliğine sahip olup olmadığını 

anlamak için bir grup hedef tüketici ile yeni ürün konseptleri test edilir (Kotler & 

Armstrong, 2014). 

d. Pazarlama Stratejisi Geliştirilmesi (Marketing Strategy Development): Bu aşama, 

ürün konseptine dayanan yeni bir ürünün ilk pazarlama stratejisinin tasarlanmasıdır. 

Pazarlama stratejisi ifadesi üç bölümden oluşmaktadır. İlk kısım hedef pazarı açıklar; 

planlanan değer önerisi ve ilk birkaç yıl için satış, pazar payı ve kar hedeflerini kapsar. 

İkinci kısım, ürünün ilk yılı için planlanan fiyat, dağıtım ve pazarlama bütçesini gösterir. 

Üçüncü kısım, uzun vadede gerçekleşmesi planlanan satış, kar hedefleri ve pazarlama 

karması stratejisini açıklar (Brecht, 2005). 

e. İş Geliştirme (Business Development): Ürünün üretim kapasitesinin ayrıntıları, 

gerekli hammaddeler, sunulması beklenen pazarlar ve dağıtım kanalları açısından mali 

fizibilitesini değerlendirmek gerekir. Ürün tasarımının en önemli ve ayrıntılı planları, 

üretim maliyetini ve karları tahmin edebilmek için finans departmanına gönderilmelidir. 

Finans, küresel yeni ürün geliştirme sürecine erken girer. Satışları tahmin etmek için 

işletme benzer ürünlerin satış tarihlerine bakabilir ve pazar araştırması yapabilir. Satış 

tahminlerini hazırladıktan sonra yönetim, pazarlama, Ar-Ge, operasyonlar, muhasebe ve 

finans maliyetleri dahil olmak üzere, ürün için beklenen maliyetleri ve karları tahmin 

edebilir. Yeni ürünün satış ve maliyet rakamlarını kullanarak finansal çekiciliğini analiz 

eder. Bir finans uzmanının tavsiyesi ve danışmanı, değerli zaman ve kaynakların yanlış 

yönlendirilmiş atıklarını önleyebilir (Yelkur & Herbig, 1996). Çünkü yapılacak 

faaliyetlerin kaynak finansmanı doğru yönlendirilmelidir. 

f. Ürün Geliştirme (Product Development): Birçok yeni ürün konsepti için, bir ürün 

sadece bir kelime açıklaması, bir çizim veya belki de bir ham parça olabilir. Ürün konsepti 

iş testini geçerse ürün geliştirmeye geçer. Burada, Ar-Ge veya mühendislik ürün 

konseptini fiziksel bir ürüne dönüştürür. Ar-Ge departmanı ürün konseptinin bir veya 

daha fazla fiziksel sürümünü geliştirmekte ve test etmektedir. Ar-Ge, tüketicileri tatmin 
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edecek, heyecanlandıracak, hızlı ve bütçeli maliyetlerle üretilebilecek bir prototip 

tasarlamayı amaçlar. Çoğu zaman, ürünler güvenli ve etkili bir şekilde performans 

gösterdiklerinden emin olunması için sıkı testlerden geçerler. İşletmeler kendi ürün 

testlerini veya dış kaynak testlerini test konusunda uzmanlaşmış diğer işletmelere 

yaptırabilirler (Kotler & Armstrong, 2018). Doğru pazarın tespiti müşteri beklentileriyle 

ve istekleriyle bağdaştırılabilir. 

g. Pazarlama Test Uygulaması (Test Marketing): Konsept testi, yeterli tüketici 

kabulünün olup olmadığını tahmin etmede yardımcı bir araç olup, ürünün ve önerilen 

pazarlama programının (strateji, reklam, dağıtım, fiyatlandırma, markalama ve 

paketleme ve bütçe seviyelerini hedefleme ve konumlandırma) gerçekçi pazar 

ortamlarında test edildiği aşamadır. Olumlu bir tüketici tepkisi, ürün konseptini 

geliştirmeye ve olumsuz tepki ise ürünü tamamen pazardan çekmeye ya da ürünü gerekli 

değişikliklerle yeniden gözden geçirmeye yardımcı olur. Ürün konsept testi, ürünün ve 

hedef pazarın tanımlanmasında, geliştirilmesinde, iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Bu 

durum, ürün satışlarının ve rekabet gücünün artmasına neden olur (Unit-15 Concept 

Development and Testing, 2017). 

h. Ticarileştirme (Commercialization): Yeni geliştirilen ürün diğer işletme ürünlerinin 

finansal tablolarına etki edecekse pazara girişi geciktirilebilir. Ayrıca ürün daha da 

geliştirilebilecekse ya da dönemin ekonomisindeki belirsizliklerin artması durumunda 

işletme bir sonraki yıla kadar yeni ürünün lansmanını bekletebilir. Ancak, rakipler kendi 

ürünlerini tanıtmaya hazırsa, işletme yeni ürünün tanıtımını daha erkene de alabilir. 

İşletme yöneticileri yeni ürününü, tek bir yerde, bir bölgede ya da ulusal pazarda veya 

uluslararası pazarda lanse edip etmeyeceğine karar vermelidir (Kotler & Armstrong, 

2014). 

C. PAZAR DÖNGÜSÜ 

Kanagal‘a göre bütünleşik ürün yaşam döngüsü modeli, rekabetin dinamiklerini, ürün ve 

hizmetlerin ilerleme potansiyelini göstermektedir. Ürün yaşam döngüsünün analizi, ürünle ilgili 

kararların alınmasında ve yaşam döngüsü maliyet hesaplarındaki sapmaların belirlenmesinde 

bir temel oluşturur. Bir ürünün bütünleşik yeni ürün oluşturma stratejisi, kuruluşun misyon ve 

vizyonundan kaynaklanan hedef ve amaçlarıyla tutarlı genel pazarlama stratejisinin bir parçası 

olmalıdır. Açık bir ürün stratejisi, kaynakların optimal temini, rekabet avantajları, müşteri 
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ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, geri bildirimlerin alınması ve uygulama ekibinin 

oluşturulmasıyla belirlenir (2015). 

Clifford (1971), tüketici pazarlarındaki değişikliklerin pazar döngüsünün kısalmasına yol 

açtığını ve bu kısalmanın son on yılda küresel ekonomideki en önemli değişikliklerden biri 

olduğunu belirtilmiştir. Ürünlerin pazarlama stratejilerini planlarken, ürün yaşam döngüsü 

kavramını göz ardı eden işletmelerin bu döngüyü daha fazla kısaltarak yıkıcı hale geleceği 

öngörülmüştür (Więcek-Janka, Kornecka, & Papierz, 2017). 

Pazar döngüsü ise geleneksel ürün yaşam döngüsü aşamalarından oluşmaktadır: Bu 

aşamalar şunları içerir: Giriş (Introduction), Büyüme (Growth), Olgunluk (Maturity) ve 

Gerileme (Decline). 

a. Giriş Aşaması: Giriş aşaması tüketiciler tarafından henüz tanınmayan yeni bir ürünün 

pazara sunulmasıyla başlar. Geliştirilen ürünün pazara sunulması zaman alır ve satışlar yavaş 

yavaş büyümeye başlar. Diğer aşamalara kıyasla giriş aşamasında, yüksek dağıtım ve tanıtım 

harcamaları ve düşük satışlardan dolayı karlar düşüktür. Dağıtıcıları çekmek ve stokları 

oluşturmak gerekir. Tanıtım harcamaları yeni ürünle ilgili tüketicileri bilgilendirmek ve 

denemelerini sağlamak için nispeten yüksektir (Komninos, 2002). 

Fiyat seviyesi pazar stratejisine göre belirlenir. Pazarlama yönetimi pazar payını 

artırmaya karar verdiğinde iki yöntem belirler: Düşük kar ve yüksek penetrasyon ya da yüksek 

karlı satış. Pazar öncüsü olan işletme, istenen ürün konumlandırması ile tutarlılık gösteren 

lansman (Launch) stratejisi seçmelidir. Eğer lansman stratejisi “öldürme (killing)” yapmak için 

seçerse, kısa vadede kazanç elde etmek için uzun vadede gelirden ödün vermek zorunda kalabilir. 

Ancak işletme uyguladığı bu öldürme stratejisiyle pazara yeni rakiplerin girmesini 

geciktirebilir. Bununla birlikte, pazar döngüsünün sonraki aşamalarında ilerlerken, yeni 

fiyatlandırma, tanıtım ve diğer pazarlama stratejilerini sürekli olarak formüle etmelidir. Eğer 

pazarda öncü bir ürün/hizmet ise pazarın kaymağını alması (skimming price) için geliştirdiği 

başlangıç stratejisiyle pazardaki pozisyonunu korumaya geçer. Pazar, bu aşamada ürün 

iyileştirmeleri için genellikle hazır olmadığından, işletme ve onun az sayıda rakibi ürünün temel 

versiyonlarını üretmektedir. Bu işletmeler satışlarını en çok satın almaya hazır olan alıcılara 

odaklarlar (Spiller, 2016). 

b. Büyüme Aşaması: Büyüme aşamasında başarılı bir ürün ile satışlar hızlanmaya başlar 

ve toplam pazarın büyüklüğü hızla genişler. Fiyat seviyesi tanıtım aşamasındakinden daha 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

186 

yüksek olma eğilimindedir. İşletmeler promosyon harcamalarını aynı veya biraz daha yüksek 

bir seviyede tutarlar. Rakiplerdeki artış, dağıtım noktalarının sayısında ciddi bir artışa ve 

dolayısıyla bayi stoklarının da artmasına neden olur. İşletme, pazarı eğitmesinin yanı sıra 

rekabeti de karşılamayı amaçlar. Kar fırsatlarından etkilenen potansiyel rakipler, rakip ürünleri 

pazara sürmeye başlarlar ve ürün/marka farklılaşması gelişmeye başlar (Komninos, 2002). Bu 

aşamada ürün kalitesini artırma çabaları gözlenmektedir.Yeni ürün özellikleri/modelleri 

eklemeye devam eder ve ürünü denemeye yönelik uyguladığı stratejiler yerine, rakiplerine göre 

markasını tercih etmeye yönelik stratejileri uygulamaya geçer. Şirketler bu aşamada bazı 

reklamları ürün bilincinin oluşturulmasından, ürün satın almasına kadar sürdürür ve bu da daha 

fazla alıcı çekmek için doğru zamanda fiyatları düşürür (Cao & Folan, 2011). 

c. Olgunluk Aşaması: Bir noktada, bir ürünün satışları yavaşlayacak ve olgunluk 

aşamasına girecektir. Bu olgunluk aşaması normalde önceki aşamalardan daha uzun sürer ve 

pazarlama yönetiminde güçlü zorluklar doğurur. Çoğu ürün yaşam döngüsünün olgunluk 

aşamasındadır ve bu nedenle pazarlama yönetiminin çoğu olgun ürünle ilgilenir (Brecht, 2005). 

Bu esnada depolama ya da finansman süreçlerinin çoğu rutine binmiştir. 

Pazar doygunluğa ulaşmıştır ve yani ürün pek çok tüketici şirket veya hane halkı 

tarafından sahip olunduğu ya da kullanıldığı anlamına gelir. Tüketicilerin marka tercihine ve 

tutundurmaya yönelik rekabetçi girişimler, fiyat rekabeti ve müşteri hizmetleri alanlarında 

farklılıklar yaratmaya yol açar (Levitt, 1965). 

Satışlardaki yavaşlama, birçok üreticinin birçok ürünü satması gerekliliği ile 

sonuçlanmaktadır. Buna karşılık, bu fazla kapasite daha büyük rekabete yol açar. Rakipler 

fiyatları düşürmeye, reklam ve satış promosyonlarını artırmaya ve ürünün daha iyi sürümlerini 

bulmak için ürün geliştirme bütçelerini yükseltmeye başlarlar. Bu adımlar karda bir düşüşe 

neden olur. Bazı zayıf rakipler pazardan çekilmeye başlar ve pazar nihayetinde sadece en 

iyilerin oynadığı bir alan haline dönüşecektir (Bhambri, 2015). 

İşletme, yeni kullanıcıları çekmek ve daha fazla kullanım sağlamak için ürünün kalitesini, 

performansını, dayanıklılığını, güvenilirliğini, teknik özelliklerini, stilini, ambalajını, çekiciliği 

için üzerinde durduğu tanıtım ögeleri gibi değişken özelliklerini değiştirmeyi deneyebilir. Son 

olarak, işletme pazarlama karmasını da değiştirerek satışları iyileştirebilir. İşletme, alıcılara 

yeni veya geliştirilmiş hizmetler sunabilir, yeni kullanıcıları ve rakiplerin müşterilerini çekmek 

için fiyatları düşürebilir ya da daha iyi bir reklam kampanyası başlatarak ticari anlaşmalar, 
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indirimler, primler ve yarışmalar gibi agresif satış tanıtımlarını kullanabilir (Kotler & 

Armstrong, 2018). 

d. Gerileme Aşaması: Bu aşamada ürün tüketicinin ilgisini çekmemeye başlar ve satışlar 

aşağı doğru sürüklenir. Teknolojik gelişmeler, tüketici beğenilerindeki değişimler ve artan 

rekabet gibi birçok nedenden dolayı satışlar düşebilir. Bu aşamada pazarlama yöneticilerinin 

amacı, maliyetleri düşürmek, markayı mümkün olduğunca kullanmak ve ürünün tamamlanma 

noktasına geldiğindeki aşamayı uzatabilmek için alternatif çözümler ve stratejiler 

uygulamaktır. Bu tarz çözümler yeni bir ürün geliştirme sürecini geciktirmek amacıyla yapılır. 

İşletme ürünü pazardan çekmeye hazırlanırken birçok kritik kararı almak zorundadır. Zayıf bir 

ürünü ürün yelpazesinde tutmak işletme için maliyetli olabilir. Kötü ürün, sık sık fiyat ve stok 

ayarlamaları gerektirdiğinden yönetimin zamanını çok fazla alabilir. Satışlar ve karlar 

azaldıkça, bazı işletmeler pazardan çekilebilirler. Geriye kalanlar daha küçük pazar bölümlerine 

odaklanabilir, tanıtım bütçesini azaltabilir veya fiyatlarını daha da düşürebilirler. Eğer ürün iyi 

bilinen kapsamlı bir ürün ve güçlü dağıtım kanallarına sahipse başka bir işletmeye satılabilir ya 

da farklı pazarlar araştırabilir. Pazar döngüsünün bu aşamasında, işletme diğer tüm çözümleri 

tüketerek ürünü pazardan çekmeye ve yeni bir ürün geliştirmeye karar vermiş de olabilir ( Al 

Badi, 2015; Kotler & Keller, 2007). Pazar döngüsüne göre, döngünün son aşamasını, yani en 

hassas olarak kabul edilen gerileme aşamasını kontrol etmek için temel öneriler ve stratejilerle 

bu döngü sonlandırılmaktadır. 

D.TAMAMLAYICI DÖNGÜ 

Ürün yaşam döngüsünün bütünleşik olarak ele alınmasının nedeni, bir aşamadaki 

kararların diğer aşamalar üzerindeki etkisidir. Çoğunlukla, satış veya maliyet eğilimleri 

geliştirme sırasında alınan önlemlerle önceden tanımlanmıştır. Yeni ürünlerin geliştirilmesinde 

düşünülmesi gereken önemli konulardan biri de bu yeni ürünlerin kullanımı esnasında ortaya 

çıkabilecek arızalara ve geliştirmelere ait servis, onarım, bakım gibi tamamlayıcı hizmetlerin 

uygunluğudur. Özellikle ürün planlaması için bu bütünsel perspektifin seçilmesi gerekmektedir 

(Elbert, 2011). Bütünleşik ürün yaşam döngüsü göz önüne alındığında, alt döngülerin zaman 

bakımından çakıştığı görülmektedir. Böylelikle tamamlayıcı bakım yükümlülükleri olan 

garanti, onarım, servis ve imha ürünün ilk defa pazar döngüsünün başlangıcında müşteriye 

sunulduğu anda başlar. Çoğu durumda, pazara giriş için geliştirme çalışmaları 

tamamlanmamıştır, ancak pazar döngüsü sırasında, ürün çeşitliliği için önlemler (ürün 

modifikasyonu veya farklılaşması) sürekli olarak alınmaktadır (Elbert, 2011). Bir 
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ürün/hizmetten memnuniyetin sürmesi için de bu döngünün kritik olduğu anlaşılmaktadır. 

İhtiyaç ya da sorunun çözümü için de bu döngü de konu içine dahil edilmelidir. 

SONUÇ 

Her ürünün insan ömründe olduğu gibi, ürüne ve bağlı bulunduğu sektöre göre ömrünün 

uzunluğunun değiştiği bir yaşam süreci vardır. Bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı, 

pazarlama yöneticileri için ürünle ilgili karlılık ve lansman planlarını oluşturmada, pazarın ve 

rekabetin analiz edilmesinde etkin bir yönetim aracı olarak ele alınmıştır. Çalışmamız 

bütünleşik pazarlama bakış açısıyla ürün/yaşam döngüsünün yeniden ele alındığı tanıtımsal bir 

çalışmadır. Literatürdeki bilgiler derlenerek bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı ortaya 

konmuştur. Bütünleşik modelin ilk aşaması olan gözlem döngüsünde teknolojik ve ekonomik 

bilgiler toparlanıp fikir geliştirilmesi ile bir veri tabanı oluşturulur. Toplanılan bu veriler 

ışığında, yeni ürün geliştirmede yeni fikirlerin geliştirilmesi ve taranması, yeni konsept 

oluşturulup test edilmesi, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, iş geliştirilmesi, ürün 

geliştirilmesi, pazarlama test uygulaması, ürünün ticarileştirilmesi ve pazar geliştirilmesi 

aşamaları veriye dayandırılır ve takip edilip yeni bir ürün ihtiyacı erken dönemde belirlenebilir. 

Üretim planlarına alınabilir Bu anlamda ilk ele alınan geleneksel pazar döngüsüdür. Geleneksel 

pazar döngüsü ürün yaşam seyri pazara giriş, gelişme, olgunluk ve gerileme aşamalarını içerir. 

Gerileme aşamasında ürünü tekrar pazarda tutundurabilmek için tamamlayıcı döngü unsurları 

devreye alınır. Bu son döngü olan tamamlayıcı döngü; bakım, onarım, servis ve geri dönüşüm 

süreçlerini kapsar. Buradaki veri ve işlevlerdeki akıcılık, uyum ve zamanlamaların doğru 

yapılması gibi eylemlerde doğruluk oranını artırır. Bütünleşik ürün yaşam döngüsü kavramı, 

satış ve kâr artışına katkıda bulunan doğru ve en etkili pazarlama karmasını seçmek ve 

müşteriye bilgi temelinde doğru teklifler sunabilmek için her ürünün bir döngü içindeki 

konumunu belirlemeye odaklanır. Bu işlem yönetimini desteklemeye sebep olur. 
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ÖZ 

Düğüm atarak yapılan dokuma tekniği Orta Asya'da Türklerin yaşadığı bölgede 

ortaya çıkmış ve dünyaya buradan yayılmıştır. Türkler aynı çağlarda düz dokuma 

tekniği kullanarak kilim, zili sumak gibi düz dokuma yaygılar yapmışlardır. Elle 

yapılan bu ürünler dokunduğu günden günümüze gelene dek her gün daha da değer 

kazanmakta eşsiz sanat ürünlerine dönüşmektedir. Bu çalışmada ise geleneksel 

motifler özel bir teknikle vaketa deri üzerine işlenerek modern bir teknik geliştirilmiş 

ve deriye sanatsal bir boyut kazandırılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Deri, Vaketa, Kilim, Motif, İşleme 

JEL Sınıflandırma Kodu: M31, M11 

 

PRODUCT DIFFERENTIATION IN MARKETING: FROM 

TRADITIONAL TO MODERNITY 
  

ABSTRACT 
 

The weaving technique of tying knots emerged in the region where Turks lived in 

Central Asia and spread to the world. In the same ages, Turks used flat weaving 

techniques to produce flat weave rugs such as rugs, zili and sumak. From the day 

they’ve been weaved, these hand-made products are transformed into unique art 

products, gaining more and more value every day. In this study, traditional motifs 

were processed with a special technique on vegetable tanned leather and a modern 

technique was developed and an artistic dimension was added to the leather. 

 
Keywords:  Vegetable Tanned Leather, Rug, Motif, Engraving 

JEL Classification Codes: M31, M11 
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1.GİRİŞ 

Globalleşen dünyada rekabet koşulları gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Deri sanayi 

Türkiye’nin en büyük on sanayi dalı içinde olmasına karşın rekabet şartlarından son derece 

etkilenmektedir. Bilindiği üzere deri, modern tekniklerle istenen amaçlara uygun olarak çeşitli 

şekillere dönüştürülebilmektedir. Örneğin dana derisinden kösele gibi sert ve dayanıklı deri 

üretilebildiği gibi aynı deriden farklı işlenti yöntemleri ve makinalar yardımıyla ipeksi tutumlu 

ince bir eldivenlik deri de yapılabilmektedir. Günümüzde bunu başarabilen birçok işletme 

olduğu için artan rekabet koşullarında derinin katma değerini yükseltmek adına ürün 

farklılaştırmaya gitmek gerekmektedir. 

Deride ürün farklılaştırma hayal gücü doğrultusunda birçok şekilde yapılabilir. Bu 

çalışmada ise temel hedef el sanatlarını kullanarak Türk kültürünü yansıtan özel bir ürün 

yapılmasıdır. Bir tasarımın başarılı olabilmesi için toplum tarafından kabul edilebilir, 

sürdürülebilir ve kültürü yansıtıcı özellik taşıması gerekmektedir. Ürün farklılaştırmada da 

katma değeri yüksek ürün geliştirmek istiyorsak kendi kültürümüzü ön plana çıkaracak 

tasarımlar yapmamız uluslararası rekabet şartlarında avantaj sağlayabilir. Özellikle yurdumuza 

gelen turistler Türkiye’ye gelişte üç şey almayı planlamaktadır bunlar; altın almak, deri almak 

ve kilim ya da halı almaktır. Zengin kültürel mirasımızdan yola çıkarak bu çalışmada vaketa 

deriden modern bir teknik geliştirilerek deri kilim yapılmıştır. Geleneksel olarak yapılan bir 

dokuma tekniği elle işleme yapılarak deriye uygulanmış ve modernize edilerek deriye sanatsal 

bir boyut kazandırmıştır. Bu işlemler dolayısıyla deri katma değeri çok yüksek, el emeği ile 

eşsiz bir ürüne dönüştürülmüştür. 

Bu çalışmada anlatılan kilim geleneksel yöntemlerin çok ötesinde tasarlanmıştır. Ancak 

geleneksel olarak kadınların dokuduğu ve Anadolu kadınının duygu ve hayallerini taşıyan 

motiflerle dolu kilimler bir erkek tasarımcı- Cem Varsoy tarafından deri üzerine tamamen elle 

işlenerek şekillendirmiştir. Deri kilim üretiminde herhangi bir makine ya da özel bir alet 

kullanılmamıştır. 
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Geleneksel kilimden gerek materyal, gerek teknik olarak çok farklı olan bu kilim tek 

olarak üretilmiş olması ve tamamen orijinal ilk çalışma olması dolayısıyla gerek maddi gerekse 

manevi olarak büyük bir değer ihtiva etmektedir. Kilimin üzerinde de bir mesaj yazılı olup, 

söylemek istediği bir söz olduğu gibi gelecek nesile de bilgi vermektedir. Bu nedenle bu tarz 

çalışmalar sanatsal değer taşımakta ve ürün fiyatı belirlenirken hedef müşteri profiline uygun 

olarak yüksek değerde paha biçilebilmektedir. 

2.GELENEKSEL KİLİM ÜRETİMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

İnsanlık tarihinin en eski el sanatlarından birisi dokuma sanatıdır  (Şanlı et al, 2014) . 

Anadolu’da bulunan en erken tarihli dokuma yaygı örneği; M.Ö. 2300 yıllarına tarihlenen ve 

kraliçenin örtüsü olarak tanımlanan kilimdir. Çanakkale Truva kazı sırasında bulunan bu 

yaygının ele geçen resimlerinden geometrik desenlerle oluşturulmuş bir yapıya sahip olduğu 

görülmüştür, ancak bu kilimin günümüzde nerede olduğu bilinmemektedir (Deniz, 2000). 

Kilim kelimesi Farsça ve Türkçe yazılmış eski metinlerde yere serilen yaygı ve derviş 

cübbesi anlamına gelmektedir (Deniz, 2000). Geleneksel yapımı ile kilim atkı ve çözgü 

iplerinden meydana gelen, döşeme, divan, sedir gibi yerlere serilen, genellikle desenlerle ve 

renklerle süslü havsız dokumalardır (Bayraktaroğlu, 1990). “Kilim” kelimesi Türkçe’dir ve 13. 

yüzyıldan beri kullanılmaktadır (Onuk ve Akpınarlı, 2011). Farsça’da kilim anlamına gelen 

“gelim-kelim” kelimelerinin Türkçe’den geçtiği kabul edilmektedir (Deniz, 2000). Bu kelime, 

tüm Slav dilleriyle, Ukrayna ve Güney Rusya dillerine Türkçe’den geçmiştir. Ukrayna’da 

“kylym”, Polonya dilinde, Bulgarca ve Sırpçada “kilim”, Romence de “chilim” olarak 

söylenmektedir. Halk arasında, dokuma tekniğine bakılmaksızın, adı geçen bu dokumaların 

hepsine birden kilim denir (Şanlı et al, 2014) .  

3.GELENEKSEL KİLİM MOTİFLERİ VE İLETİŞİM 

El sanatları ürünlerinin süslenmesinde kullanılan motifler, insanların yaşadıkları olaylar 

karşısında duygu, düşünce ve yaşayışlarını yansıtan en önemli ögelerdir (Kayabaşı et al., 2016).  

Fatih Kısaparmak 1987 yılında söz ve müziği kendisine ait olan kilim şarkısıyla birçok 

dinleyiciye ulaşarak kilimin geleneksel iletişimdeki rolüne dayalı farkındalık yaratmıştır. 

Şarkının ilk dörtlüğü şu şekildedir:  

Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur 

Kilimin dilinden ancak anlayan okur 
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Sırlarımı verdim sana sevgimi verdim 

Şu gönlümü kilim yaptım yoluna serdim 

  Sanatçı bu şarkıyı yazarken kendisine anlatılmış bulunan, ağa kızı ve çoban olan iki 

gencin hikayesinden esinlenmiştir. İki genç birbirine çılgınca aşık olur ancak ağa baba kızını 

başka bir köy ağasına vermek ister. Diğer köy ağası kızın dokuduğu kilimleri görünce kızın 

çobana aşık olduğunu anlar ve gönlü bu duruma razı gelmez, kızın babasıyla görüşerek 

sevenlerin kavuşmasını sağlar. Bu hikayede olduğu gibi geleneksel olarak Anadolu kadınları 

duygularını dokudukları kilim ve halılara yansıtmışlardır. Her bir motifin anlamı ve verdiği 

mesaj vardır. Sıkça kullanılan geleneksel Türk  motifleri arasında pıtrak, kurt ağzı, eli belinde, 

koç boynuzu, nazar, çengel, su yolu, akrep, hayat ağacı, göz, küpe, köstek vb. sayılabilir. 

4.GELENEKSELLİKTEN MODERNLİĞE YENİ BİR TEKNİK 

Çalışmamızda kilim için vaketa ve vidala deriler kullanılmıştır. Vaketa deri bitkisel 

tabaklama maddeleri ile tabaklanmış büyükbaş hayvan derisine denilmektedir. Vaketa derilerin 

kalınlıkları istenen mamul ürüne göre ayarlanmakla birlikte genelde 1mm, 2mm civarında 

saraciye alanında çalışanlar için tercih edilmektedir. Vaketa deriden çanta, kemer, cüzdan, 

bileklik vb. çeşitli ürünler yapılabilmektedir. Vaketa deri bitkisel tabaklama maddeleri ile 

tabaklanmış olduğu için şekil alabilir özelliğe sahiptir; şöyle ki bitkisel tabaklama maddeleri 

deriye Hidrojen (H) bağları ile bağlandıkları için deri ıslatılırsa şekillenebilir forma gelebilir. 

Bu nedenle vaketa deri, deri el sanatçılarının tercih ettiği derilerdir. Deri üzeri farklı alet ve 

aparatlarla kesilebilir, inceltilebilir, kabartılabilir ve dövülebilir. Vaketa derinin rengi 

tabaklandığı bitkisel tanenin rengidir. İşlentilerde genellikle mimoza kullanılsa da valeks, 

kestane, sumak, kebrako mazı, meşe vb. de kullanılabilir. Hangi bitkisel tanen kullanılmışsa 

deri o tanenin rengi ve özelliklerini alır. Geleneksel yöntemle deriler bitkisel tabaklama 

maddeleri ile tabaklandığında krom verilmese de günümüzde derinin özellikle çatlama-patlama 

mukavemetini geliştirdiği için bitkisel tabaklama maddeleri ile kombine bir şekilde deri çok az 

miktarda kromla da tabaklanmaktadır. Bu derilerde de az miktar krom içermektedir. 

Çalışmada kullanılan vaketa deri Isparta’da bir dericiden alınmıştır ve kalınlığı 2.2 mm 

dir. Vidala deri ise kahverengi boya kullanılarak boyanmış ve bu boyanan kısım saçak 

yapımında şerit şeklinde kesilerek kullanılmıştır. Kilim120x60 cm ebatlarında elle kesilmiştir. 

Her bir motif matematiksel olarak hesaplanarak önce çizim kağıdına çizilmiş sonrasında da deri 

üzerine geçirilmiştir (Şekil 1). Her bir figür için deriye elle yüzlerce delik açılmıştır. Bu işlem 
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son derece özenli bir şekilde yapılmış ve deri düzgün bir şekilde delinmiştir. Bu sırada 

yapılacak herhangi bir hatanın telafisi yoktur zira derideki delikleri kapatmak mümkün 

olamamaktadır. 

 

Şekil 1- Kilim motiflerinin matematiksel hesabı ve deriye aktarımı 

Böyle bir kilim çalışması yapmak isteyen kişilerin öncelikle yapacakları işi çok sevmeleri 

ve hatta bu işi tutkuyla yapmaları gerekmektedir. Deri kalın olduğu için delik açmak çok kolay 

değildir ve ciddi bir sabır gerekmektedir. Öte yandan açılan her delik için yün ipliklerle işleme 

içinde güçlü parmaklara ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 2).  

 

Şekil 2- Kilimin yün ipliklerle işlenmesi 

Deri üzerine motifler minik delikler açılarak işlenmiş ve her delik içinden yün kilim ipleri 

ile işlenerek motifler oluşturulmuştur. İşleme bittikten sonra deri kantaron yağı ve balmumu 

sürülerek renklendirilmiştir. Kenar kısımları dövme yapılarak şekillendirilmiştir. Deri üzerine 

ısıl işlem ve ovma işlemi uygulanarak balmumu ve kantaron yağının deri içine nüfuz etmesi 

sağlanmıştır. Vidala deri kilimin kenarlarına örülerek ve saçak yapılarak kilime monte 

edilmiştir.  
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5. KİLİMDE KULLANILAN MOTİFLERİN ANLAMLARI VE VERDİĞİ MESAJ  

Türk motifleri ile süslemesi yapılmış olan deri kilimde deri üzerine işlenen motiflerin 

anlamları vardır ve bir mesaj niteliğindedir. Deri kilimin orta çizgisi boyunca kahverengi sarı 

ve yeşil yün iplerle işlenmiş 5 adet kurt izi figürü yer almaktadır. Kurt izi olarak adlandırılan 

bu motifler bazı yörelerde kurtağzı, canavar ağzı, tilki kulağı ve kedi kulağı olarak da 

isimlendirilmektedirler. Genel olarak korku ve korunma amaçlarıyla dokunan motiflerdir 

(Erbek, 2006). Kurt, yapısal özelliği olarak karanlıkta da görebilen bir hayvan olduğu için bu 

motifte ışığı ve güneşi sembolize ettiği gibi koruma ve korunmanın sembolü niteliğini 

taşımaktadır. Ayrıca üretkenlik ve gücü simgeler.  

Bozkır coğrafyası Tuna Nehrinden Çin seddine kadar geniş bir alanı içerisine almaktadır. 

Eskiçağda burada yaşayan konar -göçer toplumları genel olarak hayvancılık yapmaktaydılar ve 

kurt önemli bir motif olarak kendini göstermiştir. Hem sürüye kurdun girmesi ve sürünün 

tehlikeye girmesi anlamında kurt motifi şekillenirken daha da önemli olarak kurt Türk 

topluluklarına en zor anda yol gösteren kutsal kurtarıcı ve rehber olarak kültüre yerleşmiştir. 

Kurt ile bütünleşen bozkır toplulukları kurda pek çok isim vermekle kalmamış ona 

mitolojilerinde en kutsal görevi vererek yüceltmişlerdir. Bozkır kültüründe kurt  ata ve kutsal 

kurtarıcı olarak bilinmektedir (Çınar,2016). Kurdun dişinden, tırnağından, burnundan, 

kulağından, derisinden, tüylerinden, aşığından, çenesinden, yelesinden, kuyruğundan büyü 

vasıtası olarak yararlanmak Merkezî Asya’da yaşayan Türk ve Moğol halkları arasında geniş 

çapta yayılmış olup, merasimlerde önemli yer tutan bu inançların kökleri eski taş döneminde 

yaşayan Türklerin totem mitlerine dayanmaktadır (Juraev,2010). Bu bağlamda bu kilimin 

mitolojik olarak büyülü etkisi efsaneleşebilir.  

Deri kilimde kurt izi figürünün üstünde koç boynuzu figürü birleşmiş durumdadır. 

Anadolu’da göçebeliğin biterek tarımsal düzenin başladığı Neolitik dönemin bilinen en eski 

yerleşkesi olan Çatalhöyük’te yapılan kazılarda boğa, geyik ve koç resimleri ile koç 

heykelcikleri bulunmuştur. Tarımsal düzene geçilmekle birlikte boğa ve koç aynı zamanda 

erkekliğin, gücün ve kuvvetin sembolü olmuş, tarımla birlikte toprağın bereketi önem kazanmış 

ve bu kez yine kadın ile toprak bir anlamda özdeşleştirilmiştir. Anadolu’da M.Ö. 6. yüzyılda 

gümüş sikkelerin üzerinde görülen koçbaşı ile tanrı ve tanrıça başları, yine aynı sembollerin bir 

devamı olarak yer almaktadır. Anadolu mitolojisinde gücün, koç ve boğada özellikle de 

boynuzlarında olduğuna inanılmaktadır (Ateş,1996; Eyüboğlu, 1998). Canay (2011) bu 

sembolü dokuyan kişinin mutlu olduğunu belirttiğini dile getirmektedir. 
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Deri kilimin orta kısmında kurt izi ve koç boynuzu figürlerinin birleşiminin anlamı  

erkeğin koruma ve kurtarma gücünü göstermektir. Bu güç kilimin merkezinde yer almakta ve 

tüm kilim boyunca etkisini göstermektedir. Deri kilimde erkeğin her durumda güçlü ve 

koruyucu etkisinden söz edilmektedir.  

Deri kilimin her iki yanında eli belinde ve koç boynuzu figürleri tersinir bir şekilde yer 

almaktadır. Eli belinde motifi dişiliğin sembolüdür. Yalnızca analığın ve doğurganlığın simgesi 

değil, aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de temsil etmektedir (Erbek, 

2002). Eli belinde diye adlandırılan ve literatüre bu isimle girmiş olan motif, aynı zamanda 

soyut figürlü bezemelerin en güzel örneklerini teşkil etmektedir. Bu motif Anadolu’nun hemen 

hemen her yerinde “eli belinde”, “eli böğründe”, “aman kız”, “kız” ve “kâküllü kız” isimleriyle 

anılmaktadır (Erbek, 1986). 

Deri kilimin eli belinde figürü mavi ve koç boynuzu figürü pembe renkli yün iplerle 

işlenmiştir. Türk toplumunda mavi renk erkeği pembe renk dişiyi sembolize etmesine rağmen 

bu kilimde renkler tam tersi şekilde kullanılmış ve motifler her iki yanda yer değiştirmişlerdir. 

Burada bu şekilde kadın-erkek eşitliği sembolize edilmiştir. Her ne kadar toplumda kadın-erkek 

rolleri belirgin olsa da birbirlerine eş olan kadın ve erkek şartlara göre rolleri değişerek birbirini 

bütünlerler. 

 

Şekil 3- Deri Kilim (Tasarım ve uygulama: Cem Varsoy) 

Deri kilimin dört kenarında ise pıtrak motifleri yer almaktadır. Pıtrak, tarlada bulunan, 

dikenleriyle insanlara ve hayvanların tüylerine yapışan bir bitkidir. Pıtrağın üzerindeki 

dikenlerin, kötü gözü uzaklaştırdığına inanan Anadolu insanı, onu nazarlık motifi olarak 

kullanmıştır. “Pıtrak gibi” deyimi, ağaçlardaki meyve bolluğunu ifade etmektedir. Bu yüzden, 
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un çuvallarında, tandır örtülerinde, ekmek üstüne kapanan cicim dokumalarında sıkça 

kullanılmıştır. Bu motif; bıtrak, pıtrak ya da da bıtırak gibi isimler almaktadır (Erbek, 2002). 

Deri kilimde bulunan  pıtrak motifleri bolluk ve bereketi ifade ederken, negatif ve kötü 

güçlerden  korunma anlamı da vardır. 

SONUÇ 

Günümüzde deriye modern teknolojilerle istenilen özellikler verilmektedir ve bu durum 

rekabet şartlarında firmaların ayakta kalmalarını zorlaştırmaktadır. Deri sanayinde katma 

değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için orijinal ve farklı tasarımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada geleneksel olarak dokunan kilim farklı bir teknikle deri üzerinde modernize 

edilerek ürün farklılaştırılmaya gidilmiş ve katma değeri çok yüksek bir ürün tasarlanmıştır. Bu 

çalışmada Türk kültürünün kullanılması rekabet şartlarında öne geçmek için bir fırsat 

yaratabilir. Ayrıca günümüzde ekonomik alım gücü yüksek olan tüketiciler sıradan ürünler 

yerine özel ve anlamlı ürünleri tercih etmektedirler. Yaptığımız kilimlerin görselliği yanında 

içerdiği mesajında anlatılmasıyla özellikle turistik bölgelerde yüksek oranda talep 

görebileceğine inanmaktayız. Ayrıca öte yanda bu ve benzeri çalışmalarla kültürün devamlılığı, 

gelecek nesillere el sanatlarının ve motiflerin aktarılması ve yaşatılması açısından bu konuda 

yaptığımız çalışmanın önemli olacağını düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

This paper aims to investigate the relationship between self-determination motives 

called as autonomy, competency, relatedness and customer engagement, and test 

whether they are mediated by gamified wearables and mHealth app use. Data of 152 

respondents were collected through online questionnaire. The respondents consisted 

of consumers who have wearable fitness trackers or smart watches and use these 

wearables’ mHealth apps at the same time. Simple linear regression analysis and 

multiple linear regression analysis were applied following mediation paths to test the 

hypothesis. The results indicate that there is a significant relationship between self-

determination motives and customer engagement. The relationship is partially 

mediated with gamified wearables and mHealth apps use. The findings offer scholars 

a recognition of consumer motivations for using gamified wearables and mHealth 

apps which might possibly lead to customer engagement. For retailers, they provide 

an understanding to boost customer engagement by providing especially intirinsic 

motivation related gamification elements in apps. In consumer behavior research 

field, this paper fills the gap by testing the effects of gamification in users who both 

use wearable fitness trackers and mHealth apps at the same time.  

 

Keywords: Gamification, wearable fitness tracker, mHealth, customer engagement 
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USING GAMIFICATION IN WEARABLES AND M-HEALTH 

APPLICATIONS TO MAXIMIZE CUSTOMER ENGAGEMENT 

 
INTRODUCTION 

Gamification is a new concept which consists of using game-based mechanics, aesthetics, 

and game thinking to engage people, motivate action, promote learning, and solve problems 

(Kapp, 2012). There are many studies testing the effects of gamification and mHealth apps use 

in health sector which will possibly lead to an intended positive behavior change in individuals’ 

health behaviors (Cheatham et al., 2017; Renfree et al., 2016; Kumar and Pansari, 2016). 

Wearable fitness trackers and mHealth apps boost motivation through rewards that will enhance 

usage, create dependency and finally achieve customer loyalty. The purpose of this research is 

to understand whether using gamified wearables and their mHealth apps mediates the assumed 

relationship between self-determination theory and customer engagement. An overview of 

literature will be provided followed by the methodology and findings of the study. 

1. LITERATURE REVIEW 

1.1. Self-Determination Theory 

Self-determination theory which is developed by Deci and Ryan (2008) consists of 

autonomy, competence and relatedness. 

Autonomy: people have a need to feel that they are the masters of their own destiny and 

that they have at least some control over their lives; most importantly, people have a need to 

feel that they are in control of their own behavior. 

Competence: another need concerns our achievements, knowledge, and skills; people 

have a need to build their competence and develop mastery over tasks that are important to 

them. 

Relatedness: people need to have a sense of belonging and connectedness with others; 

each of us needs other people to some degree. 

1.2. Wearable Fitness Tracker 

Wearable fitness tracker is a device or application for monitoring and tracking fitness-

related metrics such as distance walked or run, calorie consumption, and in some cases heartbeat 

and quality of sleep (Henriksen et al., 2018). 
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1.3. Gamification 

Gamification involves using game-based mechanics, aesthetics and game thinking to 

engage people, motivate action, promote learning, and solve problems (Kapp, 2012). Elements 

of gamification are achievements, avatars, badges, boss fights, collections, combat, content 

unlocking, gifting, leaderboards, levels, points, quests, social graphs, teams and virtual goods 

(Bucley and Doyle, 2017) 

1.4. mHealth Applications 

mHealth is healthcare that, in some form, is supported by mobile means (Liu et al., 2013). 

mHealth or mobile health as medical and public health practice supported by mobile devices, 

such as mobile phones, patient monitoring devices, personal digital assistants (PDAs), and other 

wireless devices (WHO, 2011). 

1.5. Customer Engagement 

Customer engagement involves the intensity of an individual’s participation and 

connection with organization’s offering and activities initiated by either the customer or the 

organization (Vivek et al., 2012). 

2. METHODOLOGY 

Convenience sampling as a type of non-probability sampling was used for the objectives 

of this study. An online questionnaire was distributed through e-mail based groups, forums and 

social media. The survey began with brief descriptions of wearable fitness trackers and mHealth 

applications. Then, the respondents were asked whether they had a wearable fitness tracker and 

used its mHealth app at least once in their lives. The people, who answered negatively to this 

question, were eliminated. Only the participants who used these two things were chosen for the 

study. At the end, 152 completed questionnaires were obtained. Since, all the questions in the 

survey were compulsory to answer; no questionnaire was excluded.  All the data was 

statistically tested and analyzed on SPSS 22. Simple linear regression analysis and multiple 

linear regression analysis were used to investigate mediating effect of gamified wearables and 

their mHealth applications usage on supposed relationship between self-determination theory 

and customer engagement. 
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3. FINDINGS 

The majority of the respondents were male (64%), aged between 31-40 (46%), married 

(57%), undergraduate (54%), employed for wages (48%) and have a monthly income between 

5001 TRY and above (32%). 

The mediating effect was tested through regression analysis. In step 1 customer 

engagement was regressed on autonomy, competence, relatedness and the relationship was 

positive and statistically significant (β=0.813, p<0.01), the model accounted for 83.4% of the 

variation. This supported the first condition for testing the effect of mediation. In step 2 

gamified wearables and mHealth app use was regressed on autonomy, competence, relatedness 

and the relationship was positive and statistically significant (β=0.818, p<0.01), the model 

accounted for 85.2% of the variation. The second condition for testing the effect of mediation 

was fulfilled. In step 3 customer engagement was regressed on gamified wearable and mHealth 

app use and the relationship was positive and statistically significant (β=0.803, p<0.01), the 

model accounted for 85.5% of the variation. This supported the third condition for testing the 

effect of mediation. The success of the first three conditions for mediation testing lead to the 

conduct of the final test. Customer engagement was regressed on autonomy, competence, 

relatedness while controlling for the effect of gamified wearable and mHealth app to check for 

the significance of the resultant R2 change. Statistical insignificance would imply full 

mediation. If not,  it would be partial mediation. Gamified wearable and mHealth app use was 

loaded into block two in SPSS 22 program to control for its effect. Both the R change (R2= 

0.025) and the coefficients (β=0.566;0.412;0.549;0.698) were statistically significant (p<0.05) 

indicating partial mediation. Results are shown in Figure 1 below.  

 

Figure 1. Summary Results of Mediation Testing 
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4. CONCLUSION 

The key result of this study is the finding that using gamified wearables and their mHealth 

applications partially mediates the relationship between self-determination theory and customer 

engagement. By conducting study with actual users, it has been found that the bigger beta 

coefficient relating to autonomy (β= 0.566) compared to that of competence (β= 0.412) in step 

4 implies that, other factors constant, consumers probably place slightly more emphasis on 

autonomy. Unlike studies testing either wearable fitness trackers usage or mHealth applications 

usage behavior, this study considers the complementary relationship between them and test 

their mediating effect. According to the results, gamification designers should design wearable 

fitness trackers and their mHealth applications so that they facilitate intrinsic motivation, 

specifically autonomy.  

REFERENCES 

Buckley, P. and Doyle, E. (2017). Individualising gamification: An investigation of the 

impact of learning styles and personality traits on the efficacy of gamification using a prediction 

market. Computers & Education,106, pp. 43-55. 

Cheatham, S.W., Stull, K.R., Fantigrassi, M. and Motel, I. (2017). The Efficacy of 

Wearable Activity Tracking Technology as Part of a Weight Loss Program: A Systematic 

Review. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 58, pp.534-548. 

Deci, E. L. and Ryan, R. M. (2008). Facilitating Optimal Motivation and Psychological 

Well-Being across Life’s Domains. Canadian Psychology, 49, pp.14-23. 

Henriksen, A., Haugen Mikalsen, M., Woldaregay, A.Z., Muzny, M., Hartvigsen, 

G., Hopstock, L.A. and Grimsgaard, S. (2018). Using Fitness Trackers and Smartwatches to 

Measure Physical Activity in Research: Analysis of Consumer Wrist-Worn Wearables. Journal 

of Medical Internet Research, 20(3), doi: 10.2196/jmir.9157. 

Kapp, K.M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods 

and Strategies for Training and Education. John Wiley&Sons. 

Kumar, V. and Pansari, A. (2016). Competitive Advantage through Engagement. Journal 

of Marketing Research, 53(4), pp.497-514. 

Liu, C., Zhu, Q., Holroyd, K.A. and Seng, E. K. (2011). Status and Trends of Mobile 

Health Applications for Ios Devices: A Developer’s Perspective. Journal of Systems and 

Software, 8(11), pp.2022-2033. 

Renfree, I., Harrison, D., Marshall, P., Stawarz, K. and Cox, A. (2016). Don’t Kick the 

Habit: The Role of Dependency in Habit Formation Apps. Proceeding of the CHI’16 Extended 

Abstracts, ACM, New York, pp.2932-2939. 

Vive, S.D., Beatty, S.E. and Morgan R.M. (2014). Customer Engagement: Exploring 

Customer Relationships Beyond Purchase. Journal of Marketing Theory and Practice, 20(2), 

pp.122-146. 

World Health Organization, Global Observatory for eHealth, mHealth New Horizons 

for Health through Mobile Technologies. (2011). 

https://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf Access date: 04.06.2019. 

  



IC
B

M
'1

9ICBM'19

Short Papers

    ECONOMY
AND FINANCE

İstanbul 2019



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

207 

ANALYSIS OF THE INTERNAL FACTORS OF THE 

FORMATION OF CRISIS CONDITIONS ON THE POSITION OF 

UKRAINE IN THE GLOBAL ECONOMY 

 
 Oleksandr Dorokhov 

Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics  

Ukraine 

aleks.dorokhov@meta.ua  

Lyudmila Sabadash 
Simon Kuznets Kharkiv National 

University of Economics  

Ukraine 

sabadash1993l@gmail.com  

 
 

 

ABSTRACT  
 

The article deals with the problems of studying economic crises in different periods 

of development of the economy of Ukraine. Crisis conditions have become an 

important issue of the Ukrainian economy. Despite the growth of nominal GDP, the 

modernization of production and the attraction of foreign investment, Ukraine is still 

under the influence of crisis conditions. Unfortunately, as a result of the global 

economic crisis of 2008–2010 and the political crisis in Ukraine of 2013–2014, this 

negative trend persisted. Therefore, it is important to investigate the dynamics of 

changes in key economic indicators of Ukraine and analyze the influence of external 

factors on its economy. 

 
Keywords: crisis, export of goods and services, import of goods and services, nominal GDP 

JEL Classification: В 100, В 290, М 200 

 

 

INTRODUCTION  

Each country has a goal of prospective development of the national economy. However, 

the impact of crisis conditions, both external and internal, often gets in the way of achieving it. 

In the process of shaping an exit strategy from under the influence of crisis conditions, all 

factors that will help to achieve the goal are taken into account: the natural resource potential 

of the country, the production base, labor resources, industry structure, scientific and technical 

level. Of course, a country's economy cannot develop on its own without interaction with the 

world. Therefore, in addition to the factors of production in the fight against crisis conditions, 

it is important to take into account the scientific and technological progress, integration and 

globalization of economic development, the evolution of the civilizational stages of economic 

development. Indeed, in conditions of increased openness and interaction of the economies of 

the countries of the world and their involvement in the global economic and political processes 

of Ukraine, it is necessary to form a unified economic environment. 
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METHODOLOGY OF RESEARCH 

Initial information for research was obtained from the State Statistics Service (2007–

2017). The most significant indicators such as nominal GDP and import and export of goods 

and services were selected. 

RESULTS 

Crisis conditions in the modern economy are considered: E. Boyko, S. Volkova, N. 

Gradovym, A. Izyumov, E. Korotkov, L. Ligonenko, E. Slutsky, A. Chernyavsky, Yu. 

Yakovtsov. However, in the context of the intensification of the process of incorporating 

Ukraine into the world economic system, it is necessary to reckon with external factors, aside 

from the positive tendencies, crisis conditions are brought along. 

The constituents of the national economy of Ukraine, both inherited from the times of the 

all-Union division of labor and those formed during the transformational period, determined its 

specific structure and, consequently, specific competitive advantages in international trade, 

which were based primarily on price factors. The latter led to the predominance in the structure 

of Ukrainian exports of raw materials, low-tech products with low added value, the 

competitiveness of which was ensured by the use of cheap resources. 

The decisive role of economic growth in Ukraine since 2007 is the total influence of 

external factors. However, over the entire study period, the export of goods and services was 

significantly below the nominal GDP level (see fig.1). 

Figure 1. Dynamics of nominal GDP and export of goods and services of Ukraine 

Nominal GDP (mln. UAH)

Exports of goods and services
(mln. UAH)
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The favorable conjuncture on the foreign market during the study period led to the 

consolidation of export-oriented growth of Ukraine in the future. The strengthening of the 

export component exacerbated the problem of the substantial dependence of the economic 

state of Ukraine on external factors. In particular, the growing requirements of international 

standards and economic security, an increase in the criteria for assessing the quality and 

technological level of products, testing by developed countries of the latest equipment and 

resource-saving technologies — all these factors lead Ukrainian companies to lose their 

traditional sales markets. 

The result of this is that Ukraine occupies an insignificant share of the total commodity 

turnover of the countries, and during the entire study period, there has been outpacing growth 

in exports of products over imports (see fig.2). 

Figure 2. Dynamics of export-import of goods of Ukraine, 2007 – 2017 

A significant problem is a disproportion in the structure of exports and imports of 

products with a level of value added because Ukraine is the main exporter of goods of lower 

degrees of processing. Exports of low-tech industries account for about 35–39 %, while the 

bulk of imports from the EU countries are engineering and chemical products. 

The unification of the economic policy of Ukraine has a significant impact on the 

formation of crisis conditions, which is manifested in the adaptation of legislation to WTO 

rules. The principles of the most favored nation and the national regime on which the WTO 

is based conflict with differentiated taxation rules, and the policy of constantly reducing the 

level of import duty rates with the means of tariff protection of the domestic market. 

Therefore, the list of instruments of industrial and structural policy is significantly narrowed. 

Exports of goods and services
(mln. UAH)

Imports of goods and services
(mln. UAH)
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CONCLUSIONS 

As we see, the internal economic processes of Ukraine give rise to crisis conditions and 

impede the normal functioning of the state on the world market. However, one should not 

forget that overcoming the crisis is a controlled process. This is evidenced by many crises, 

proceeded throughout the history of human development, production and economy. Success 

depends on the timely recognition of the symptoms of a crisis and the use of effective 

measures. 
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The problem solution of the effectiveness of export-import activities is relevant for 

all enterprises entering the external market. Assessment as a management function 

involves the description of an object in the economy by its features, the system`s 

formation of partial and integral indicators, the establishment of trends in changing 

the values of indicators based on their dynamics analysis, comparison of achieved 

levels of values with planned or normative, reference, accompanied by a search and 

detection of reserves and diagnosis of critical situations. The objectiveness of the 

evaluation depends on its mathematical model, which should take into consideration 

not only the magnitudes and levels of the indicators effectiveness of export-import 

activities, but also their structure, which varies in time. Due to the structure's 

compliance with the dynamic structural standard, a high level of efficiency of export-

import activity is ensured. It is recommended to measure structural changes on basis 

of the Spearman and Kendall rank coefficients, as far as the estimate is based on 

deviations characterizes the volume side of the motion, and the estimate based on 

the inversions reflects structural dynamics. But this integral estimate should be 

supplemented by another integral value, which reflects the level of attributes. It is 

the integral indicator of the efficiency of export-import activity, calculated on the 

basis of improved algorithm with taxonomic index of development. 

Keywords (bold): mathematical model of estimation, dynamic structural norm, efficiency 

of export-import activity, integral structural indicator, taxonomic index of development 

JEL Classification: C02, C61, L1 

INTRODUCTION.  

Evaluation is one of the managing key functions for all types of enterprise activities 

and serves as the basis for developing managerial decisions. For these reasons, mathematical 

model of assessing efficiency evaluation export-import activities should be substantiated, which 

will ensure its reliability and objectivity. Many mathematicians modeling the evaluation of the 

activity was carried out by many well-known scientists, namely Robert S. Kaplan, 

David Norton (1996 – 2018), Niven, Paul R (2006), Nils-Göran Olve, Jan Roy, Magnus Wetter 

(2001), Hubert K. Rampersad (2001) and others. Recently, the scientists work was devoted to 

the evaluation of enterprise based on the Balanced Scorecard. In these works, information 

provision were  fundamently considered. And almost no research on mathematical modeling of 

activity evaluation were not discucced. 
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METHODOLOGY OF RESEARCH.  

Usually the export-import activity estimation of industrial enterprises in Ukraine is 

carried out on basis of the integral indicator, which is calculated as the average weighted or 

average geometric partial indicators that determine this activity (Malyarets L., 2018). The 

advantages of such an assessment are the simplicity of the calculations, but the essential 

disadvantage is that the conceptual model of this activity is not taken into account in terms of 

the structure reflection of its features. Therefore, the assessment of the effectiveness export-

import activities will be adequate, reliable and objective, taking into account the structural 

changes in this activity in the dynamics. The famous scientist Siroezhin I.M. (1986) spoke a lot 

about this (1986). The assessment, which given with the structural dynamics of the 

effectiveness export-import activities, is capable of reflecting the deep internal changes in this 

activity and identifying the causes of the problems in it. The integral structural dynamics  

coefficient efficiency of activity is calculated on the basis of the rank correlation coefficients 

by Spearman and Kendall. The Spearman rank correlation coefficient ( jcr ) is based on 

variations in ranks, and the Kendell coefficient ( jr ) is based on the inversions of ranks. But 

before computing these ratios of rank correlation, a dynamic structural benchmark for the 

effectiveness of export-import activity should be formed on basis of existing laws and 

regularities in the enterprise's economy. The integral structural indicator of the dynamics of the 

effectiveness of export-import activity is calculated by the formula 
  

4

11 jjc

js

rr
I


 .  

RESULTS. However, in order to assess the enterprise  effectiveness, the value levels of its 

partial indicators should be measured. It is recommended to do with based on the calculation of 

the integral taxonomic development index by the improved algorithm V. Pluta. The classic 

algorithm for calculating the integral taxonomic development index  should be improved by 

developing a benchmark that needs to be formulated by an expert rather than by setting the 

MinMax rule. This rule makes a tight bind to a sample of values, and that is why the score is 
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−  average values of indicators; 
jd  − distance of standardized values of indicators to a 

standardized standard; jd  − average of distances; 
ds  − mean quadratic of distances [6]. 

Problems of calculating the values in settlement the taxonomic index consist of calculating the 

quantities a  and  . The magnitude 3a  –   is the number of mean-square deviations in 

particles  , which may be equal to 2, if the symmetric distribution of the sign is symmetrical, 

or 3 - in general case. 

CONCLUSIONS.  

The general integral effectiveness indicator of export-import activity is recommended to be 

calculated as the average geometric weighted: jpjsj III  . This kind of general performance 

criterion is explained by the ability to manage the effectiveness of activities, taking into account 

the structure of this activity and the levels of the partial indicators that determine it. 
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ABSTRACT 

The Cyprus conflict gained momentum after oil and gas reserves were discovered in 

the Eastern Mediterranean region. This research examines the policies of regional 

and global actors regarding the problem to investigate the issue of the Exclusive 

Economic Zone which has been at the center of attention after the discovery of 

natural resources. The paper also examines the current position of the leaders of the 

Turkish Cypriot and the Greek Cypriot communities in the Cyprus conflict 

negotiations in light of the natural resource discoveries. The United Nations Good 

Offices mission mediates the negotiations between the Turkish and the Greek 

authorities in the Cyprus conflict.  

This research uses Zartman’s theory of Hurting Stalemate and Ripe Moment to 

propose a solution that bridges the dispute over the Exclusive Economic Zone and 

the Cyprus problem. Reaching a mutually hurting stalemate will increase the 

awareness of the parties to the conflict of the losses incurred on them because of the 

conflict. This awareness creates motivation for the parties to take a constructive step 

to find a solution to the conflict. 
 

      Keywords: Cyprus conflict, Exclusive Economic Zone, UN, hurting stalemate. 
 

1. INTRODUCTION 

1.1 The Historical Background of the Conflict  

Cyprus has been divided to two parts since 1974 when Turkey enacted the Guarantee 

Treaty under Article 4 and intervened in an internal conflict on the Island. However, the origin 

of the conflict can be found in the divergent interests of its two major communities in the 

1950’s. The aspiration to join the motherland (Greek Enosis and Turkish Taksim) was the 

concept that separated the Greek Cypriot Community and the Turkish Cypriot community.  
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The two communities initiated negotiations in 1968, and since the 1970s, Greece, Turkey 

and the United Kingdom have participated in the negotiations as Guarantors of the ROC. The 

United Nations Good Offices 1 mission in Cyprus has promoted the peace talks by formulating 

different proposals.  

The negotiation talks have continued under the framework of a bi-zonal, bi-communal 

federal solution. Meanwhile, technical committees have been established to discuss and find a 

common ground for several issues including environment and economics, commercial matters, 

etc. In addition, several rounds of talks were concluded between the two communities without 

a conclusive result.  

Recently, the Cyprus negotiations gained momentum after the discovery of oil and natural 

gas reserves in the Eastern Mediterranean. In 2004, the Republic of Cyprus and Egypt signed 

an agreement on the exclusive economic zone. A similar agreement was made with Lebanon in 

2007 and in 2010, an agreement of the same nature was signed with Israel (Kütükçü and Kaya, 

2016).  

The United Nations Law of the Seas (UNCLOS)2 is an international convention that 

defines sovereignty on “territorial seas and rights in continental shelves and exclusive economic 

zones (EEZ)” (Maritime Cyprus, 2017). These rights include the rights of exploring and 

exploiting natural resources. It also grants the right to practice jurisdiction over natural 

resources. Turkey is not a signatory to the UNCLOS.  

The Exclusive Economic Zone in the Eastern Mediterranean Sea is an important issue for 

the bordering nations. This issue is unique as it has special geographical characteristics. The 

countries in the Eastern Mediterranean region do not agree on the quality of maritime 

delimitations (Öztürk and Başeren, 2008).  

The importance of hydrocarbon resources has risen from the 1990s in the Eastern 

Mediterranean Sea. Oil price has skyrocketed, the drilling technology has evolved, and the 

search for oil in the region has increased. Recent discoveries show that the region could become 

one of the most significant sources for natural gas, particularly for the next century. The oft-

                                                 
1
Finds more information: The United Nations Mission of Good Offices.  Available at 

https://unficyp.unmissions.org/about-good-offices.  
2
Find more information: UNCLOS. Available at 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf. 
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cited U.S. Geological Survey estimates the reserves of natural gas as about 122 trillion standard 

cubic feet (tscf) at the ocean floor. This massive amount of reserves will be the source of energy 

for the states in the region, Europe and the others (Stocker, 2012).  

The dynamics of conflict between the Turkish and the Greek Cypriots as well as between 

the Arabs and the Israelis has changed. The relations between Israel and Turkey that has been 

improving since 2009 was severed for some time during 2011 (Stocker, 2012).  

2. ACTORS, STRATEGIES AND OUTCOMES 

2.1 Actor I: Turkey  

Cyprus is located at about 70 km south of Turkey. The Republic of Turkey has supported 

the Muslim minority of Cyprus, in all stages of the Cyprus problem, since the establishment of 

the Turkish Republic of Northern Cyprus. Turkey’s main strategy is continuing its presence on 

the island through strengthening its relations with the Turkish Republic of Northern Cyprus 

(TRNC). With its strong military might and strategic interests in the region, Turkey has a voice 

in the East-Med conflict. In relation to the Cyprus conflict, the Turkish government has focused 

on preserving the rights and interests of Turkish Cypriots.  Turkey benefits from a geo-strategic 

location and the potential it creates for it to become the core of energy trade. This strategic 

location gives Turkey leverage to control the flow of energy supply and demand. Furthermore, 

Turkey desires to reduce its dependency on external sources (Prontera and Ruszel, 2017). 

Therefore, from the perspective of the Turkish government, gas exploration is of utmost 

importance. The Cyprus issue expands its prospects by the question of the allocation of the 

resources of Cyprus Island.  

The Republic of Cyprus (RoC) argues that the Greek Cypriots are the sole representative 

of Cyprus as a whole. Moreover, the former president of the RoC, Dimitris Christofias stated 

that sovereignty over the zone is not open to discussion (Oğurlu, 2012). This tough stance 

damages Turkey’s interests in the region. As a result, the Turkish government has emphasized 

that the Greek Cypriots do not represent the entire island. Therefore, the right of Turkish 

Cypriots, should not be neglected by the Greek Cypriot administration.  

Turkey also claims that the maritime zones on the West of Cyprus should be demarcated 

by a median line between Turkey and Egypt. This line slightly overlaps with blocks 1, 4, 6, and 

7 of Cyprus' EEZ, avoiding Cyprus because it is an island. Turkey asserts that North Cyprus 
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has rights over waters which spread to the south and southeast of Cyprus over blocks 

1,2,3,8,9,13 (Emerson, 2012, p.4) and the tip of block 12. As a consequence, Northern Cyprus 

issued licenses to the TPAO, an oil company that belonged to the Turkish government, to 

explore for oil.  

Egemen Bağış, the former Minister for EU Affairs, stated that the Turkish government 

should preserve the rights over the EEZ and to do so the Turkish navy is ready to protect 

Turkey’s rights (Emerson, 2012). As a result, two military ships were sent to the south-east 

Mediterranean, in the area where ENI (the Italian Energy Company) had started drilling 

(Stergiou, 2016).  

The dilemma about the security of the region continues in the presence of warships. To 

ease tensions in that region of the Mediterranean, Turkey officially cooperated with countries 

like Sudan in agriculture, oil, mining, energy, air transport, livestock, airport construction, 

health and education sectors by signing twenty-two agreements (MFA, 2018). These activities 

show that the Turkish government’s strategy in the East-Med is to cooperate with almost all the 

countries in the region with the exception of Israel, Egypt, and the Republic of Cyprus to 

safeguard its territorial claims.  

2.2 Actor II: Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)  

The Turkish Cypriots have emphasized on a solution to the Cyprus conflict that includes 

a bi-zonal, bi-communal structure. The Turkish Cypriots also support the continuation of the 

Treaty of Guarantee including the unilateral intervention right of guarantor states (Sözen and 

Özersay, 2007). The position of the Turkish Cypriots in the issue of maritime zones is similar 

to their position in the Cyprus conflict. The Turkish Cypriot government has two goals; to gain 

access to the resources of the Eastern Mediterranean and to open a way to exploit its portion of 

profits from the zone.  

Besides, the TRNC aims to get an equal share to that of the RoC’s. This conflict has 

negative effects on TRNC’s economy, especially the tourism sector. The Turkish Cypriot 

government has tried to reduce this negative effect by adopting particular measures drafted and 

implemented by a team that includes members from the Ministry of Economy and Energy and 

the Ministry of Tourism (Kıbrıs Postasi, 2018).  
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The Turkish Cypriots have also tried to cooperate with the RoC to gain an equal share of 

the resources at the East-Med. The Turkish Cypriot government has especially sought to play a 

decisive role in collaboration with Turkey. In line with this strategy, the TRNC has claimed 12 

nautical miles of territorial waters. TRNC’s lack of international recognition is the most 

detrimental problem it faces in exploiting energy resources. The Greek Cypriot Administration 

is internationally recognized as the official representative of the whole Island. Therefore, the 

TRNC has been left out of the exploitation of natural resources. The RoC has already started 

drilling for oil. Subsequently, the Continental Shelf Limitation Treaty was signed by the TRNC 

and Turkey (Kütükçü and Kaya, 2016).  

Another agreement which was signed by the TRNC and Turkey is the Oil Field Services 

and Production Sharing Agreement. According to this contract the TPAO (Turkey Petroleum 

Corporation) has the right of exploration, drilling, production, and operation in the field of oil 

production. In the case of possible production the parties to the contract will have a 50-50% 

share (TPAO, 2011).  

2.3 Actor III: Greece  

In 1963 the sea width of Greece has been determined as six nautical miles.  Greece seeks 

to extend its coastal zone from 6 nautical miles to 12 nautical miles in accordance with the 

United Nations Convention on the Law of the Sea. This extension is mainly aimed at instating 

Greece’s sovereignty over the Aegean islands (Papadakis, 2018). It also helps Greece benefit 

from the natural resources in the Eastern Mediterranean.  

The operational cost of drilling is high. Seismic research technology does not ensure 

absolute success in explorations. The investors therefore should be assured of the reasonability 

of their investments in the long-run (Cropsey and Brown, 2014). Greece is therefore motivated 

to cooperate with regional countries, including the RoC. Greece supports the RoC’s exploration, 

drilling and research activities in the region with an expectation to benefit from the resources 

in cooperation with the RoC.  

The Greek government, like their Turkish counterparts, uses a military discourse to 

threaten possible Turkish interference to their interests. This discourse has frequently been 

countered with similar threats coming from Turkey. Hami Aksoy, the spokesperson of the 

Turkish Foreign Ministry, has announced that Turkey is ready to use military action to preserve 

its interests in the region. Athens and Ankara have frequently threatened each other over air 
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space and coastline issues (Widdershoven, 2018). Greece has been successful in exploiting 

offshore resources by entering into bilateral cooperation with other countries. This success has 

motivated Ankara to accelerate its activities to access natural resources in East-Med. The 

Turkish government has begun its first offshore drilling project near Alanya using the Turkish 

drilling vessel “Fatih” (Widdershoven, 2018). 

2.4 Actor IV: The Republic of Cyprus (RoC) 

The Greek Cypriot administration has mainly focused on supporting a strong federation 

in Cyprus as well as rejecting the concept of external guarantors. To this end, they have 

emphasized a single sovereignty after the settlement of the dispute (Sözen and Özersay, 2007). 

In other words, one administration will be established to represent the two Cypriot 

communities. In exploiting the natural resources in the Eastern Mediterranean, the RoC has 

been using the same approach. It has tried to maximize the benefits of exploration, drilling and 

managing resources in the Eastern Mediterranean.  

The RoC has also tried to keep the Turkish Cypriots out of the process of exploitation by 

excluding them from decision making about the natural resources issue. They have made efforts 

to deny the TRNC and Turkey any share in the exploitation of resources in the region. In 

addition, the RoC has frequently objected to what they considered the violation of their air space 

and territorial waters by Turkey. The RoC and Greece share a common perspective which 

includes preventing Turkey access to the Mediterranean despite the fact that Turkey has the 

longest coast in the region (Yaşın, 2014).  

The RoC declared 12 nautical miles as its territorial waters in 2004. It signed a 

delimitation agreement on the EEZ with Egypt in 2003, as well as with Lebanon in 2007 and 

with Israel in 2010 (Kütükçü and Kaya, 2016).  The RoC claims that Turkey’s seismic 

exploration parcels overlap with the RoC’s Exclusive Economic Zone and are therefore a 

violation of its sovereignty. Some have maintained that the only aim of the Greek Cypriot 

administration is to prevent Turkey’s action in the region (Yaşın, 2014).   

To instate its sovereignty in the region, the Greek Cypriot administration has established 

close relations with Israel, Egypt, and Greece as three influential countries in the region. 

Notably, the relations between Cyprus and Israel are much deeper than simple energy 

dependence. Israel uses Cypriot Flight Information (FIR) for military purposes. The 

relationship between the two states has improved through regional energy collaboration 
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(Constantinos and Cristous, 2016).  The RoC and Israeli energy companies have signed an 

agreement (Delek and Avner) which enables the RoC to receive 30 percent of the benefits of 

the exploration of offshore resources in Cyprus. Additionally, the RoC has signed an agreement 

to build an LNG (Liquefied Natural Gas) area plant (Delek and Avner). The European Union 

(EU) funds have been distributed between Cyprus, Greece, and Israel to execute the 

construction of gas infrastructure. The associated equipment has also been allocated to them for 

the transfer of new sources of gas and electricity mainly from the offshore fields of the Eastern 

Mediterranean to the rest of the EU. The first energy project was aimed at connecting the 

pipelines from the offshores of Cyprus to mainland Greece through Crete (Stergiou, 2016).  

The relation between Turkey and the RoC has been securitized. No collaboration exists 

between the two.  

2.5 Actor V: Israel 

The Israeli government’s strategy was based on the prediction that the Eastern 

Mediterranean would become the most important source of natural gas in 30 to40 years 

(Sudagezer, 2017). Therefore, the Israeli government has tried to play a substantial part in the 

exploration of natural resources in the region. Moreover, Israel has focused on cooperating with 

European countries and building a pipeline from the Eastern Mediterranean to Europe. As a 

result, Israel, the RoC, Greece, and Italy signed an agreement to establish a natural gas pipeline. 

This pipeline is set to deliver natural gas to Europe from the offshore gas field of Israel (Times 

of Israel, 2018). 

Israel’s plans are expected to develop closer relations with Jordan, Egypt, Turkey, and 

Europe. However, Israel could not fulfil its export objectives. The anti-monopoly partisans in 

Israel were against to the natural gas consortium because they thought it would damage the 

natural gas and electricity markets in Israel. However, all parties to the plan agreed to the 

consortium and finalized the investment in the first phase of project ‘Leviathan’. However, a 

casual regulatory environment has hindered the development of the ‘Leviathan’ (Stratfor, 

2018). 

2.6 Actor VI: Egypt  

Egypt aspires to become the regions energy hub. To achieve this goal, the Egyptian 

government uses the strategic location of the country. It especially makes use of its closeness 
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to resource-rich countries with vast domestic markets and advanced infrastructure (Lebanon 

Gas News, 2018).  

In addition, the Egyptian government has attempted to create a close relationship with 

countries in the region, especially with the RoC. This strategy is aimed at integrating the 

markets of the concerned countries. This opening of markets, from the perspective of the 

Egyptian government, will lead to more stability in the region. The priority of the Egyptian 

government is, therefore, cooperating with other countries in the region in an attempt to stabilize 

the region and maximize mutual gains (StockWatch, 2018). In line with this priority, the Israeli 

government had agreed to supply Egypt with gas, but due to the outbreak of a revolution in 

Egypt the demand for gas dropped drastically (Antreasyan, 2013).  

Egypt anticipates producing 30 bcm per year by the end of 2019. A win-win situation has 

become attainable due to Egypt’s cooperation with other states. Egypt, Greece, and Cyprus have 

decided to create a forum including countries that have natural gas pipelines. According to 

Bassam Radi (the spokesman for the Egyptian president), the forum will assist those countries 

to gain high benefits from their reserves. The mechanism is aimed at creating stability in the 

region. Egypt, Greece, and Cyprus have agreed to supply Cypriot gas to Egypt for condensation. 

This gas will also be used in their local market and also exported to other countries (Emam, 

2018).  

2.7 Actor VII: Lebanon 

The Lebanese government’s priority is to decrease its dependence on other countries for 

oil. Their strategy includes diversifying alternative energy sources. They also aim to decrease 

air pollution (Fattouh and El-Katiri, 2015).  

The government is motivated to launch offshore gas reserves exploration to benefit from 

resources at the Eastern Mediterranean. However, the exploration of reserves is a long time 

strategy. The Lebanese government aims to reach self-sufficiency by 2020.  The explorations 

of gas resources will subsidize energy alternatives and decrease its costs (Fattou and El-Katiri, 

2015).  

Lebanon has two integrated Cycle Gas Turbine plants named as Beddawi or Dair Ammar 

and Zahrani. These plants have a net capacity of 435 MW each and they supply about 50% of 

Lebanon's generation capacity. However, these plants are not being operated optimally due to 
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insufficient gas. The shortage of gas forced the Lebanese government to promote the import of 

liquefied natural gas (LNG) and encourage the use of LNG in power generation. Nevertheless, 

the Lebanese government has no substructure on regasification to replace the LNG with liquid 

oil (Fattouh and El-Katiri, 2015).  Lebanon has managed to introduce a legal framework to 

facilitate exploration in its waters (Stratfor, 2018). The Lebanese government has cooperated 

with Cyprus in this regard.   

2.8    Actor VIII: The United Kingdom 

Historically, the United Kingdom has always had an interest in Cyprus. The geostrategic 

location of Cyprus was an important reason for colonial powers to conquer Cyprus. (Yellice, 

2012). The United Kingdom has two Sovereign Base Areas in Cyprus, namely Akrotiri and 

Dhekelia. These sovereign bases are used for intelligence gathering and monitoring in the 

region. The location of the island is essential for Britain's military operations in the Middle 

East. The United Kingdom also uses these bases to train its pilots (Tossini, 2018). The primary 

aim of the UK in Cyprus is to preserve Akrotiri and Dhekelia. Other than this primary objective, 

the British government does not have any specific strategy regarding the solution of the Cyprus 

conflict (Johnson, 2017). However, the British government emphasizes the the mutual benefits 

of a solution to the Cyprus problem for the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots (AB Haber, 

2018).  

2.9 Actor IX: United States 

The United States is mainly concerned with ensuring maximum benefits from natural gas 

exploitation in the East-Med region. This requires lowering the risk of exploitations in the 

region too. The U.S. foreign policy in the region is based on three principles: 1) strengthening 

the security of Israel 2) facilitating reconciliation between regional states 3) supporting the 

energy security of Europe.  

To support and secure Israel, the United States has participated in joint military exercises 

with Israel, Cyprus, and Greece. These exercises were mainly aimed at preparing their armed 

forces to defend deep-water gas drilling installations in the Eastern Mediterranean.  

The U.S. has also intervened in the Israel-Palestine conflict and has provided an economic 

plan to solve the conflict. It, simultaneously, the US sought an answer for the conflict over the 
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maritime border between Lebanon and Israel and made an effort to normalize the relations 

between Turkey and Cyprus.  

The U.S. has sought to assist cooperation among states in the region rather than seeking 

benefits from the gas and oil reserves. The US Company ‘Noble Energy’ favours a dual- track 

export option to solve the Cyprus-Turkey dispute on the gas issue in the Leviathan fields. 

Therefore, the US has tried to keep the Turkey-Cyprus dispute over gas fields in the East-Med 

from turning into a conflict between Israel and Turkey (De Micco& Figueroa, 2014). 

3. PROPOSAL FOR A SOLUTION TO THE EAST-MED EEZ CONFLICT 

The conflict over the East-Med exclusive economic zone is an extremely fragile and 

highly sensitive issue in today's world. Solving this problem requires a mixed strategy that takes 

into consideration the interest of the main actors. The United Nations Law of the Seas 

(UNCLOS) determines the extent to which the sovereignty of states is extended in the sea. This 

part of the study aims to provide a roadmap to finding a solution to the issue of East-Med 

exclusive economic zone by focusing on the actors involved including Turkey, Greece, and the 

TRNC.  

Step 1: The first step should be for all parties to refrain from the use of military force and 

opt for a peaceful resolution. This includes the parties involved (RoC, Greece, Turkey, TRNC) 

and the guarantors (UK, Greece, Turkey). The main actors in the Cyprus conflict should be 

made aware of the economic, and reputation loss caused by any type of military action.  

Step 2: The parties should act in accordance with the principles of the international law 

of the seas. According to Art 44 of the UNCLOS "in an area beyond and adjacent to its territorial 

sea, the State has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and 

managing the natural resources, whether renewable or non-renewable, of the bed and subsoil 

and superjacent water" (Phillips, 1977, p.587). States have the right to exploit this area for 

energy resources (Kurt and Tamçelik, 2014). All actors should act in line with the UNCLOS 

while considering the right of other coastal states in their exclusive economic zone. Turkey is 

not a signatory to the UNCLOS. However, becoming a member of the UNCLOS is indeed in 

Turkey’s interest because it reduces the risk of its claims being seen as illegitimate in the region. 

It also legitimizes Turkey’s exploration in the East-Med region.  
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Step 3: The third step is identifying the sources of the conflict. The roots of the conflict 

can be found in historical adversity between Turkey and Greece on the one hand and the Turkish 

Cypriot community and the Greek Cypriot community on the other. The dynamics of the East-

Med exclusive economic zone issue are not separate from the dynamics of the Cyprus conflict. 

The parties to the East-Med EEZ controversy make claims that are identical to those made by 

parties to the Cyprus conflict. This includes claims over territory, sovereignty, guarantors, 

military build-up, etc. (Sözen and Özersay, 2007). Consequently, there is a need to review the 

viewpoints of the parties and propose a solution that addresses these concerns. 

Step 4: The current stalemate between Turkey, Greece, and the RoC is because all these 

actors have unchanging positions on the issue. The rigidity of their agenda has closed the door 

for any cooperation between the parties. This attitude is counterproductive as it deprives these 

parties of the benefits of natural resource exploitation in the East-Med region. It is therefore 

very important that they change their attitude in favour of a more flexible approach that 

promotes constructive cooperation between them in relation to the East-Med EEZ exploitation. 

Instances of possible military confrontation between these parties abound. For example, in 

2014, the provocative actions of the parties brought the region to the brink of war. The parties 

to the conflict should engage in open communications with each other with an eye on finding a 

win-win solution. An open dialogue will improve mutual understanding between several 

sections of society and political elites (Pruitt and Thomas, 2007). 

Step 5: Additionally trust is the missing element in this conflict. The Turkish Cypriot 

administration and the Greek Cypriot administration frequently misdirect each other and other 

involved parties. This includes providing false information to the parties, objecting to legal 

activities in the region, etc. Turkey should respect the activities of the RoC in its Exclusive 

Economic Zone. The RoC on the other hand should stay neutral in relation to TRNCs activities 

in its share of the EEZ. As Fisher and Ury point out in ‘Getting to Yes: Negotiating Agreement 

Without Giving In’, the parties to a conflict may practice unethical tricks to attain benefit. The 

negotiating party should overtly point the tricks used by the other party out during the 

negotiation so that the other party changes their behaviour (Fisher and Ury, 1991). 

Step 6: The next point in the solution process should be the application of the principle 

of equity regarding the limitation of jurisdiction. It is only possible to apply equal distance to 

the Exclusive Economic Zone if it leads to an equitable result (Stocker, 2012). The coastal 
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length of the mainland should also be considered in delimiting the maritime jurisdiction of 

Greece, Turkey, and the RoC. 

Step 7: The RoC, Greece, Turkey and the TRNC should reevaluate their purposes in the 

East-Med exclusive economic zone within the frame of International Maritime Law. Greece 

has requested an unconditional authority over the continental shelf of the island of Meis and the 

other nearby islands. It has also suggested that the new regime regarding the continental shelf 

should be arranged accordingly between the Anatolian mainland and the most distant island on 

the line (Kütükçü and Kaya, 2016). This demand has to be assessed in light of the principle of 

equity. The RoC has announced that it has the right to exploit oil-natural gas in the area. Turkey 

has claimed that some of the fields belong to Turkey and the TRNC and has blamed the RoC 

for violating the continental shelf of Turkey and the TRNC. In this regard, the principle of 

proportionality should be taken into consideration. 

Step 8: The TRNC, due to its unrecognized status, has no legal rights according to the 

international maritime law. It is therefore necessary for the UN and the three guarantor states 

to take responsibility for the issue of EEZ.  A permanent solution to the Cyprus problem is 

needed for the East-Med exclusive economic zone to be ended. There is a positive relation 

between reaching a solution in Cyprus and cooperating on the issue of East-Med exclusive zone. 

Possible solutions to the Cyprus conflict include the establishment of a bi-zonal and bi-

communal federation, a confederation, or the recognition of the TRNC (which is the least 

desired solution). Additionally, for a fair solution, parties should be treated as equals at the 

international level so if TRNC becomes party to an international agreement it will legally take 

its share in the exclusive economic zone of Cyprus.  

Step 9:  Zartman’s theory of Hurting Stalemate and Ripe Moment3, provides a guideline 

to solve the East-Med exclusive economic zone dispute. The UN and the guarantor states should 

agree on the fact that Turkish Cypriots and Greek Cypriots do not share the same position at 

the negotiation table. However, the internal drives of the two sides are different from each other. 

The RoC is a legally recognized state which takes advantage of being an EU member and tries 

to gain more benefits by cooperating with other countries in order to explore resources at the 

East-Med.  

                                                 
3
 Read more: Zartman, W. (2001). “The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe 

Moments." The Global Review of Ethnopolitics. Vol. 1. No. 1. 8-18. 
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However, the conflict between the two sides is costly for all sides. Additionally, the region 

faces a security dilemma caused by the actions of Turkey and Greece. In this situation, the UN 

should use its third-party role and initially persuade Turkey and Greece to act together and 

follow a similar policy in the Cyprus conflict negotiation process.  

In addition, the more powerful side has to be restricted in its drilling activity by the UN 

and coercive economic policies have to be applied in different sectors towards the RoC. This 

will create a hurting environment in which the RoC will feel the pressure needed to find a fast 

solution to the conflict. By creating a hurting stalemate, both parties will be aware of the harms 

caused by no solution. This might motivate the parties to cooperate and agree on finding a 

solution both to the East-Med exclusive economic zone and to the Cyprus problem. However, 

the UN should be persistent in its attitude. Moreover, the guarantor states should push their 

interests to the background. 

Step 10:  A solution cannot be achieved only by external factors. The parties should also 

be prepared internally. Public support is especially important. In this approach, a top-down 

decision is not functional. Public support has to be present before the settlement. So far, this 

hasn’t been the case in Cyprus negotiations. The UN should inform the public of the progress 

made in the process of negotiation. They can use media to inform the public of the importance 

of an agreement in Cyprus conflict as well as East-Med EEZ for both sides. This is the 

provocative role of mediator and is highly necessary in this conflict. 

Step 11:  The TRNC should invest in technological equipment to become capable of 

searching for natural resources. In this regard, technical personnel and field experts should be 

trained. The TRNC should consider all kind of possibilities for future developments including 

Marine management by the SOLAS and the MARPOL laws in the TRNC. Technical reforms 

should be accompanied by regulatory reforms. 

Step 12: The policy makers from the Turkish Cypriot administration and the Greek 

Cypriots administration understand that they cannot neglect the rights of the people living on 

the island and threaten their security for their own benefit. Turkey and Greece need to be 

involved in persuading the community leaders to act in the interest of all people living on the 

Island.  

4. CONCLUSION 
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The Cyprus conflict has always a major challenge on the agenda of the main actors. The 

political situation has been, both very stable at times and very dynamic at other times. The 

United Nations plays a role in providing security on the island. Lately, the United Nations 

mission of Good Offices tried to create a momentum to bring the two communities together by 

offering a road map based on the data collected from previous meetings.  

The leaders of the two communities met a number of times to negotiate the auspices of 

the United Nations Special Representative on Cyprus. However, no solution was reached. The 

leaders failed to reach a solution on some of the most important issues. As it was mentioned 

above, changing the perception of the two parties in relation to the conflict should be the first 

step in finding a solution. By creating a hurting stalemate (an idea originally proposed by 

Zartman) the United Nations can create an environment in which the parties are motivated to 

change their perceptions.  

The Eastern Mediterranean Exclusive Economic Zone has added a new dynamic to the 

Cyprus conflict. Many international and regional actors are involved in the East Med EEZ 

conflict. Each of these actors aims to benefit from exploiting natural resources. In this regard, 

a balanced distribution of resources based on the UNCLOS is the way forward. However, the 

bilateral and multilateral agreements between international companies and countries in the 

region have exacerbated the problem.  

This conflict has shown that each actor is trying to get the most significant slice of the pie 

even when it means making false claims about their EEZ boundary. Turkey and Greece 

should especially solve their conflicts regarding maritime zones before solving the Cyprus 

conflict. They can then pressure the RoC to implement similar policies to solve the conflict. 

Greece should restrict economic relations with the RoC to convince them to solve the Cyprus 

conflict first. In the long run, each party in the Cyprus conflict will benefit from this policy 

because the attitude of Turkey and the Turkish Cypriots will be modified accordingly in relation 

to the activities of the RoC. For this reason, actors should seek long-term gains rather than 

concentrating on current gains.  

The dispute over East-Med EEZ can create a momentum for the parties to the Cyprus 

conflict to find a solution to the conflict. However, Turkey, Greece, the United Kingdom as the 

guarantor powers should first solve their conflicts with each other before solving the Cyprus 

conflict. Additionally, the United Nations should ensure a fair and equitable environment to 
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solve the issue. The UN has an essential role in the process of negotiation. Regarding the EEZ 

each party should benefit from the principle of equity as defined by the UNCLOS. The principle 

of equality and justice should be prioritized during the negotiation process.   
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ABSTRACT 

 
Aftermath the global financial crisis many of the superior, in economic terms, or 

as many call them, developed economies struggled with the problems that they 

themselves have accumulated during pre-financial crisis times neglecting 

seemingly obvious growing financial problems. The crisis hit strong, leaving 

these, seemingly, developed countries in a condition when they were not able to 

stand still and hold the blow. This paper, however, examines the condition after 

and during the financial crisis of the performance of banking industry in the 

transitional economy of Kazakhstan. In a broad spectrum, our focus in this paper 

is the effect of risk and growth on the performance. As these two variables are, 

happen to make the most contributing and explaining the performance factors. 

The banking industry is the main locomotive or the domain of the developing 

countries' economies, or the countries recently switched from planned to open 

market conditions. Therefore, the reforms and many economic and political 

actions from the governing structures particularly in transitional economy of 

Kazakhstan are directed first to improve and help exactly the banking industry 

as it appears to be the core point or the veins of the country economy 

development resembling the whole state economic perspective. This paper 

examines quarterly based panel data over ten years from the beginning of the 

crisis of 2008y up until to the 2017y of ten Kazakhstani banks. For the measure 

of the risk, we apply Z-score that explains the financial stability that affects the 

performance. As for the performance itself, accounting terms like ROA and NIM 

are taken with the consideration of macroeconomic and bank specific variables. 

We expect that the findings will help clarify the necessities for the enhancement 

of policy implications, regulation and supervision of different aspects of the risk 

possibilities in the banking industry that might help improve the general state 

economic condition. 
                 Key words: Bank Performance, Bank Risks and Bank Growth.   
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1. Introduction  

Historical facts show that perfection seems like not the privilege of the human being. 

Some would probably say that in reality it is completely the other way around. However, it 

depends on the question one states. Everyone's vision of the world and its tendencies is highly 

related to his or her particular sphere of the interest, and it works for them as the binocular 

through which one tries to examine those interests.  

Getting narrower and leaving philosophy at this stage, this particular study interest is the 

examination of the performance of the Kazakhstani banking industry. The way different 

measures whether endogenous to the industry or from the outside impacts affect the risk the 

banks bear and as a result influence their performance.  

In particular, works on the measurement of the performance of the banking sphere are 

probably of those the most studied ones. It has its own reasoning, especially for the related to 

the transitional or recently switched from planned to market economy countries. The idea here 

is that banks play significant role in the overall economies of the transitional countries. 

Moreover, political implications to the development strategies of these transitional countries 

are concentrated around financial institutions and the reforms both political and economic 

within transitional countries are taken with the consideration of the regards of the banking 

sphere. Specifics of the Kazakhstani banking industry states that causality effect to these 

reforms can be endogenous to the industry itself as the owners of those financial institutions are 

in many cases the same subjects proposing country economic development reforms.  

With the above reasoning, we can probably say that the Kazakhstani banking industry market 

is far from efficient as the interest are satisfied only around small group of the subjects. The question 

is that how the performance is affected by the current structure of particular industry development. 

A separate study is necessary to evaluate the effect of the ownership on the performance and 

stability levels of the banking performance. This study, however, covers the effect of the 

profitability as a measure of return evaluating the performance and risk that banks are ready to take 

up to a certain level to meet their profitability levels. In terms of the risk, since the development of 

the finance as a separate science, talking about the risk in a manner of quantifiable form has become 

a powerful tool and one of the crucial contributions of the general finance direction. This helps a 

lot to answer the questions of the relation between the risk and performance. Moreover, obviously 

this is crucial for the estimation of the overall performance whether it is banking or any other sphere 

of the interest. In regards to the drawbacks, all studies are subject to them and that is fine as we 
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stated the assumption that the perfection is not the case for us. However, we have to clearly see and 

state those sources of possible drawbacks. We are conducting an empirical study and the main area 

for the possibility of the findings that might lead to conclusions that are not perfect in their precision 

are the difficulties in the judgments different institutions value their risk exposure, or the accounting 

standards they follow in evaluation of any measurements they provide, and the specifics of the 

industry itself. Hence, all the findings must be treated with caution and implications applied taken 

with respect to the mentioned complications.   

2. Background  

The banking sphere of Kazakhstan has its independent history for another three decades 

almost and there is already a point that can give one who is interested sufficient enough grounds 

for discussion and evaluation of some of the results the industry gathered during the period. 

Historically, number of events had already taken place that directly or through other ways 

affected the local system. These events like an Asian financial crisis of (1997) following with 

the Russian crisis of (1998) presupposed and opened all the weaknesses of the lemon market 

players that were blurred from observation during the times of positive overall economic 

condition. These events led up to the direct effect of the reduction of the simple number of the 

players that went out of the market. As Pak (2017) stated these grounds led up to the reduction 

of the number of banks in Kazakhstan from 204 to 55 in the first decade and to around 35 banks 

in the second decade. However, this reduction generally had a positive signal sending to the 

regulatory bodies in regards to the norms and mainly prudential regulations that became tighter. 

The intermediation of the Kazakhstani banking system took a new level with these norms 

imposed and acceptance of the compliance and regulation norms of international standards like 

Basel III. (Basel Committee on Banking Supervision, October 2014).    

These challenges opened up new aspects of the risk evaluation especially in terms of the 

liability composition of the banks’ funding strategies. Pak (2017) suggests that business models 

are now crucial for the examination of the long-term performance of the banks. 
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3. Literature review  

There is a lot of discussion between the relationship of risk and return in the related 

literature. The common knowledge is that the relationship exists and it has a support in both 

theory and empirical studies. The question is which particular variables are significant enough 

to explain those effects on performance and risk. We are to briefly examine this through the 

observation of the literature in the following section.  

The regular examination of the banking performance evaluation is quite broad as we have 

already stated. That is why we would like to briefly discuss the literature in the next broad areas. 

Mainly we divide the areas into the subsections following their most contribution to the 

performance level enhancement. In example the composition of the assets is probably the 

primary point of the overall picture of the banking performance level taking into account that 

liabilities (deposits) are of crucial importance for the financial stability of the banks. That was 

numberless times stated in the previous works in relation to the point of interest (by 

Fahlenbrach, Prilmeier and Stulz (2016)).  

As for the ways banks try to acquire the income, the approaches are becoming very 

diverse, especially with the development of the new technologies and the ways banks can 

arrange their funding strategies. In example Bhagat and Bolton (2015) in their work stated that 

the matter of bank size increase is having a direct relationship towards how much it becomes 

more risk oriented. The size presuppose to increase the level of the risk loving behavior. That 

is actually is the case that goes in line with the theoretical background.  

The next composition to show better performance level is quite related to the above 

discussion and explains the structure of the funding of the banking business. The options of the 

funding in the developing markets or transitional economies is generally not well developed. 

That is probably why the core point of the financial sphere is the bank in the transitional 

economies. The access to the capital markets is the option to raise funds. However, this is not 

the case in many transitional economies.  

Another one point that is important and contributing to the performance enhancements is 

the right way to supervise the banking business industry. This is important, because the right 

regulation is highly linked to the risk diminishing and as a result cleaner performance, but not 

necessary higher performance. The studies of the ideas related to the supervision and regulation 

are generally recent ones and that is why still in demand. 
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4. Sample and data  

Most of the financial data was collected through the Bloomberg financial information 

resource, local state statistical agency and from statistical resources of National Bank of 

Kazakhstan. The data coverage is the period of 2008 and 2017 quarterly based for ten 

Kazakhstani banks with respect to International Financial Reporting Standards (IFRS). As for 

the contributing factors, they are based on the previous literature examination and the specifics 

of the local market, with the account of exogenous factors like crisis and devaluation as a result. 

5. Conclusion and findings  

Preliminary findings of the paper that are going to be checked again for the robustness 

suggest that the banking profits are mainly increasing during the examination period. However, 

factors increasing in line with the profitability measures are on the opposite side of it and 

suggest the risk. Mainly, it is the result of the poor overall performance that is related to poor 

credit policy and too much confidence in the governmental support. Hence, banking industry 

performance preliminary findings are proposing vulnerability of the overall industry during the 

examination period. In addition, factors of the exogenous effects suggest that these blows like 

crisis and as a result, devaluation stages, are showing all the weaknesses of the banking business 

in the transitional economy of Kazakhstan.  
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ABSTRACT  
 

The article deals with the influence of the office interior on the productivity of 

workers and the profitability of Ukrainian enterprises. Low productivity has become 

a problem that almost always worries Ukrainian organizations of all shapes and sizes. 

It is the cost of non-profitable personnel who can bring significant losses to the 

company and, conversely, productive staff will increase its revenue. The design of 

the workplace management unit often neglects due to the possible additional 

financial costs, and as a consequence, the reluctance of staff to qualitatively carry 

out professional duties. 

Competition between socio-economic objects is increasing and forcing companies 

to increasingly turn to specialists to increase productivity. Increasing employee’s 

productivity is always at the forefront of any HR manager. Qualitative performance 

of professional duties can be significantly impeded by the design of the workplace.  

The article describes the strictly defined correlation between perfect organized 

working places, working space and the productivity and effectiveness of the 

enterprises in general. 

 

Keywords: interior, decor, profitability, staff productivity, efficiency of enterprise activity. 

JEL Classification: J01, O15 

INTRODUCTION  

During the rapid development of entrepreneurial activity and fierce competition, 

companies are looking for additional ways to improve their position in the market in various 

ways, but few of them pay enough attention to such an important element as the design of 

working premises, which is one of the main factors influencing workers and quite a few 

important element in attracting customers. The relationship between people and the interior in 

which they work is very important. But and this is the big but, most enterprises ignore the 

implications of these relationships.  

The conditions of labor reflect the dignity, purpose and the main purpose of the enterprise 

and its workers. Moreover, the demand for labor force is increasing, which means that 

companies are obliged to meet the needs of employees in a comfortable workplace, otherwise, 

highly skilled personnel will simply change the place of work, which will lead to a shortage of 

staff. 
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Low productivity has become a problem that almost always worries Ukrainian 

organizations of all shapes and sizes. According to the latest data above financial performance 

of the Ukrainian enterprises from World Bank Group (2019) and researches of Ukrainian 

journalist M.Vikhrov (2018) the cost of non-profitable personnel can bring significant losses to 

the company and, conversely, productive staff will increase its revenue. Therefore, the study of 

the impact of office design factors on employee productivity is an actual and important issue 

today. 

METHODOLOGY OF RESEARCH 

The primary information for making researches according to the modeling of the 

influence of design of some economic social objects (firms, offices, enterprises, banks, etc.) for 

its profitability have been received from the State Statistics Service of Ukraine (2018) and 

reports from World Bank Data (2018). It is proposed to collect the most significant indicators, 

both qualitative and quantitative, which characterize the workers activity and build the 

multivariate regression model of the influence these indicators to the effectiveness of 

enterprises activity. For the selection of only significant indicators it is suggested to apply the 

descriptive statistics tools and canonical analysis. 

RESULTS 

Effective design should provide positive sensory stimulation through the proper use of 

color, lighting, aroma, space and furniture. These elements are regarded as critical to the 

effectiveness of work and lead to increased productivity of workers (M. Kassem, N. Dawood, 

R. Chavada, 2014). Qualitative performance of professional duties can be significantly impeded 

by the design of the workplace. This can contribute to the deterioration of the health and well-

being of workers, and as a result, low productivity. 

A good office design that incorporates elements that increase collaboration and provide 

collaborative work among employees, combined with flexibility and ergonomicy, can be the 

key to unlocking productivity and positively transforming the work life of many people. 

Let us to consider the basic conceptual model which can explore the influence of the 

employee’s productivity indicators for the effectiveness of enterprise activity. In general we 

can present the structure model of the decoration as graph (see fig.1) 
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Figure 1. The structure model of decoration for the social economical object. (Proposed by author) 

All term from figure 1 are the complex indicators which consist from the elementary indicators. 

For example, the description for UX represented by the figure 2. We can interpret figure 2 in a 

different ways. First case, the development of high-quality sites will increase the number of 

potential customers and, as a result, will increase the profitability of the entrepreneur who has 

developed this site. Second one, it explicitly describes requirements and principles for 

developing a high-quality sites. Course such interpretation can be applied for special social 

economical objects. 

The key factors that affect employee efficiency and productivity can be divided into two 

categories: those that are governed by procedures, protocols and management requirements 

and factors that arise in the office. So, the work being done in the offices from week to week 

is much more effective if the work takes place in a properly designed office. Studies by the 

British Commission on Architecture have found that good lighting and proper daylight can 

reduce gaps by 15% and increase labor productivity by 2.8-20%.  

  

Decorat

ion 

Renovatio

ns 

Constr

uction R

epair 

Alterat

ion 

Innova

tion 
Remo

del 

New 

Construction 

Ornament 

Desig

n 
User 

Experience Design 

(UX)

A

rt 

User 

Experience Design 

(UX)

Stru

cture Program

ming 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The components of User Experience Design 

The study of the 350 largest corporations, providing professional services and small 

businesses, showed that good ergonomics made workers more productive in 82.5% of cases 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2019). Ergonomics involves the adaptation 

of the worker's workplace. Applying ergonomic principles, the employer can reduce medical 

expenses, reduce gaps and positively affect employees, both physically and psychologically. 

Ergonomics reduces physical discomfort, fatigue and tension. For example, promoting a good 

position can play an important role in reducing fatigue and improving workforce. 

CONCLUSIONS 

Thus, the research describes the strictly defined correlation between perfect organized 

working places, working space and the productivity and effectiveness of the enterprises in 

general. It’s recommended to build multiple regression models, as linear and nonlinear, which 

describes the dependence of the enterprises (offices, banks, firms, companies) effectiveness 

from such indicators as quality of working staff qualification, movement of labor, the rate of 

recruitment, release, staff turnover, rate of loss of working time. Furthermore the building of 

fuzzy regressions models which describes the dependence not only on quantitative variables 

but also on qualitative ones it’s also very important. The  qualitative indicators corresponds 

study of 

users 

UX-design 

map of the 

site 

Information 

architecture (IA) 

frame 

usability 

testing 

frame 

visual 

design 

design of the 

interface 

HTML/Flash 

realization 

User interface 

(UI) 

Content 

content 

creation 

content 

strategy 

backup 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

244 

to such indicators as staff productivity, the elements of innovative and comfortable design of 

working place, the degree of lighting of the workplace. 

Leaders believe that it is necessary to increase the moral spirit of the employee. Managers 

are aware that in order to preserve the interests of employees to execute the same operation 

from day to day, it is necessary to motivate them to interact with work and organization. The 

management staff of socio-economic objects (firms, companies, organizations) has realized that 

the productivity of an employee depends not only on the amount of time the individual present 

at work, but also on the degree of comfort of the workplace, in which it operates effectively 

when present at work. So for creating a well-right design it’s recommended to research next 

components of working space: the quality of the lighting system, management of ergonomics, 

noise and acoustics, the presence of plants, and the ability to meditate and relax. 
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ABSTRACT 

Most governments of the modern world use borrowed resources to finance their 

operation related to the infrastructure development or merely current needs. Despite 

positive sides of financing government operations with debt, modern economic 

theory, mentions several negative aspects of it. First of all, most economists 

emphasize on “Debt overhang effect”. 

This study explores the effect of public debt on private corporate activity in terms of 

private fixed capital formation in developing countries. The relationship is strongly 

related to the “debt overhang effect” hypothesis. Analysis is based on the panel auto 

regression approach, based on data for developing countries. 

Secondary data over ten year period is taken from WDI database, imf and several 

scientific papers. 

Keywords: Public Debt, Private Investment, Debt Overhang. 

JEL Classification: C23, E22, E62 

 

 

INTRODUCTION 

According to the economic theory, the effects of government debt can be considered in 

different ways. Blinder and Solow stated that increasing budget deficit (that is the source of 

debt accumulation) during economic recession and budget surplus during the expansion, which 

is named cyclical deficit, can stabilize economic growth around the potential output level. In 

this case, budget surplus during expansion period compensates accumulated debt during 

recession (Blinder A. Solow R. 1974).  

In opposition to the Ricardian equivalence states that accumulation of debt by 

expansionary fiscal policy has not any effect on economic activity as the effects of expansionary 

fiscal policy is compensated with decrease in the private consumption and investment that is 

the result of expectation of increasing taxes in the future for financing accumulated debt. This 

theory was firstly developed by David Ricardo (Ricardo 1820) and then by Robert Baro within 

the theory of rational expectations (Baro, 1974). The theory of potential impact of government 

debt on investment activities was further developed by Paul Krugman (Krugman 1989) who 

showed the debt relief Laffer curve (with the shape of an inverted U), where the nominal value 
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of debt of a country and its actual expected payment are related. On the upward segment of the 

curve, debt and expected payments increase because the risk of default is low; in the descending 

segment, the level of debt increases but expected payments begin to descend because the risk 

of default is very high. He concludes that when a country is on the descending segment of the 

curve, the country suffers from debt overhang. In this situation of debt overhang, external debt 

obligations act as a tax on investment. Empirical research about this topic shows different 

results but most of them confirms that there is a negative relationship between government debt 

and private investment activity.  

According to Alfredo Schclarek, who analysed dinamic panel data for 59 developing 

countries, concluded that government debt affects private investment and as a result economic 

growth negatively regardless the size of debt (Schclarek A. 2005). ReinHart and Rogoff showed 

that relationship becomes negative when the government debt to GDP ratio reaches about 60% 

for developing countries, while the breakpoint of the ratio is higher for developed countries. 

(Reinhart and Rogoff 2010). The same point of the ratio is around 35-40% according to the 

research of Catherine pattillo, Helene poirson and Luca Ricci who used dynamic panel of 93 

countries (Catherine pattillo, Helene poirson and Luca Ricci; 2011). 

The following research aims to evaluate the impact of government debt on investment 

activity in a group of several East European developing countries. The final destination of the 

research is to test hypothesis about “debt overhang” effect on the above mentioned group of 

countries. 

DATA AND METHODOLOGY USED 

The data used in the research comes from World Bank and International Monetary Fund 

Databases. The panel includes yearly variables of physical capital formation to GDP as the 

proxy of investment activity and the government debt to GDP ratio. Both data series are 

represented in percentage scale. The data covers 2008-2017 period for the seven developing 

countries of the Eastern Europe, namely: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus, Moldova, 

Ukraine and Turkey as they represent relatively homogeneous group that makes analysis more 

precise. Auto Regressive Distributed Lagged Model for panel data (ARDL) is employed in the 

research. 
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MODEL ESTIMATION 

The base ARDL model used in the research has the following representation:  

GCF=a0 + a1*GCF(p)+a2*DEBT_To_GDP(p)   (1) 

where GCF is share of gross capital formation in GDP;  

Debt_To_GDP – public and publicly guaranteed debt to GDP ratio; 

p is the order of lags; 

a0, a1 and a2 are the corresponding coefficients we aim to estimate. 

The best estimation of the fixed effect model based on Hausman test for correlated 

random effects, AIC/BIC criteria and adjusted R-square, is the following one: 

 

Estimation Equation: 

========================= 
GCF = C(1) + C(2)*GCF(-1) + C(3)*GCF(-2) + C(4)*DEBT_TO_GDP(-1) + C(5)*DEBT_TO_GDP(-2) + [CX=F] 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 
GCF = 11.512 + 0.746*GCF(-1) - 0.112*GCF(-2) + 0.129*DEBT_TO_GDP(-1) - 0.225*DEBT_TO_GDP(-2) + 

[CX=F] 

 

Table 1. ARDL model 

 
(source: www.worldbank.org; www.imf.org; author’s calculation) 
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According to t-statistic not all coefficients of the model are statistically significant. 

Namely, gross capital formation with two years period lag, does not show significant effect on 

the current capital formation figure. On the other hand, Debt_To_GDP with two years period 

lag shows strong negative relationship to the current capital formation figure. This trend 

confirm that there is an important link between government debt and investment activity in the 

group of Eastern European countries analyzed in this paper. 

As for the causality, we perform Wald test separately to show how investment activity is 

affected by its own lagged figures and how is affected by Debt-To-GDP ratio.  

Table 2. Results of Wald test 

 
The Results of Wald test shows joint causality of DEBT-TO-GDP ratio on investment activity. (source: 

www.worldbank.org; www.imf.org; author’s calculation) 

As the test results shows, C(4) and C(5) coefficients which are corresponding to the 

DEBT_TO_GDP(-1) and DEBT_TO_GDP(-2) variables jointly affect investment activity 

significantly. This result is in accordance with the theory that high government debt restricts 

private investment activity. 

CONCLUSION 

According to the research, there is a relationship between government debt and 

investment activity, which is confirmed in the observed group of East European developing 

countries considered in this paper. Namely, increasing government Debt-To-GDP ratio is 

followed by decreasing investment activity after two years. It should also be noted that this 

research creates an important area of subsequent in-depth study for a given group of countries, 

which is the subject of subsequent research. 
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ABSTRACT 

 

By increasing the penetration rate of insurance on one hand and the 

increased number of Iranian insurance companies, on the other hand, the 

structure of the insurance industry in Iran has been changed. These changes 

affect the quality and quantity of insurance company’s services. Furthermore, 

in recent years, there have been broad sanctions against Iran imposed by 

western countries that the insurance industry is also part of them. Iranian 

companies tried to use cooperation to decrease the malicious effect of 

sanctions. However, if they want to have successful cooperation between 

companies necessitates considering conditions. Based on the literature some 

of these conditions are related to the external environment of companies such 

as government regulations, macroeconomic stability, registering intellectual 

property rights, and social capital; and some of these conditions are subject 

to internal factors of companies. In this study, we tried to identify effective 

organizational factors. Also, we studied the status of insurance companies at 

each of these factors. The results show that the elements: The insurance 

company's strategy, culture, the organizational structure of insurance 

companies and their business processes of insurance companies influence 

cooperation between insurance companies and preparation of employees 

plays no role in cooperation between these companies. 
 

Key Words: Collaboration, Insurance, Cooperation, Resistive economy 

JEL Classification: M10, G14 
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Introduction  

Under the sanctions, insurance companies in Iran confronted by many problems. This can 

be observed by both domestic and foreign insurance companies. These situations in Iran’s 

economy and high risk have always prevented the normal activities of insurance companies 

along with the country's economic activities (Manian et al., 2009). One of the reasons for the 

slow and unattractive process of foreign investment in Iran, in other words, is the weak 

collaboration of foreign insurance companies. This variable, along with the issue of financing, 

has hindered the operationalization of many approved foreign industrial and economic 

investment projects (Karimi, 2004). Meanwhile, domestic insurance companies do not also 

have the primary ability to fill the gap in the presence of foreign insurance companies. So 

investment in the insurance industry to promote the strength of domestic insurance companies 

and pave the way for their participation in major economic projects are of basic requirements 

of Iran’s economy (Rahmanseresht et al., 2009; Rahmanseresht, 2009). The researchers suggest 

that companies use cooperation to collect the insurance companies resources and reduce the 

effect of the sanctions. This collaboration makes insurance to leave micro-economics to enter 

macro-economics.  

In a dynamic, complex and globalized economy of today, reliance on internal resources 

of a company and the use of previous classic strategies are not helpful to companies to achieve 

global benefits. One of the strategies that leading companies use is collaboration and 

consultation with competitors to offer better and more favorable services to customers. This 

type of collaboration is called co-operation (Gnyawali & Madhavan, 2001). Cooperative 

strategies are of those strategies which are used to achieve competitive advantage in industry 

through cooperation and not by fighting with other companies (Hunger and Wheelen, 2001). In 

this view, the partners cooperate to achieve a goal that each cannot achieve alone and an 

organization consisting of several companies and organizations will be formed (Gnyawali & 

Madhavan, 2001). Cooperation between companies in the insurance industry has a very 

important position. Insurance in its traditional form is a type of cooperation so it can be said 

that insurance consists of cooperation and social assistance in order to prorate the detriment of 

an individual or a few individuals, which has had a long history among all members of the 

group or communities in Iran (Pakbinl, 2012). As previously pointed, one of the tools to reduce 

the impact of sanctions is to set up reinsurance within the country. It has been predicted that in 

order to avoid adverse effects that could sanctions have against Iran, establishing such 

reinsurance company is necessary (Mehrabi, 2013). The other role which is played by 
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cooperation between insurance companies is to prevent fraud and cheating of customers. 

Insurance companies can effectively prevent such abuses by exchanging information with each 

other. Practical examples can be seen in the Japanese life insurance industry where insurance 

companies prevented the possibility of customers’ fraud by exchanging blacklist of dishonest 

customers with each other (Okura, 2009).  

This study attempts to Determining the importance of inter-organizational factors 

influencing cooperation of companies in the Iran insurance industry. The subsequent section 

shall undertake to develop hypotheses based on literature. Next, research methodology and 

analysis shall be presented. Finally, conclusion, implications and future research shall be 

discussed. 

  The advantages of cooperation  

Cooperation with others allows companies to achieve more and faster with lower cost or 

risk than what they can gain alone. Despite this, cooperation with others also requires giving 

up a part of control on developing innovation and part of its expected rewards, also, to making 

company involve in the risk of violations and infractions by its partners (Shilling, 2008, p. 259). 

However, the use of cooperation can provide enormous competitive advantages for the parties. 

Cooperation can create competitive advantages for both parties for which partners lack 

sufficient sources to establish them, such as human resources and assets (Child & Faulkner, 

1998) (Dyer & Singh, 1998). We classified the benefits of cooperation based on the literature 

into four groups in this part: 1. Organizational advantages of cooperation, 2. Economic 

advantages 3. Strategic advantages, 4. Political advantages. (Note: Elaborated from Agarwal & 

Ramaswami 1992; Auster 1994; Doz & Hamel 1999; Doz, Olk & Ring 2000; Harrigan 1988a; 

Hennart 1991; Lorange & Roos 1993; Zajac 1990)  

 Theoretical framework  

Successful cooperation between companies depends on two factors: internal factors and 

external factors. Simultaneous evaluation of the external environment and the inner aspect of 

the company provide a possibility to identify a set of interactive and attractive opportunities for 

the company. These opportunities are possible ways to progress company, ways to be assessed 

before choosing them based on fundamental goal or mission of company that the result is a 

combination of long-term strategic goals for the company, the choice which provides optimal 

opportunity in the external environment for organization and makes access to fundamental goal 
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possible (Piers And Robinson, 2005). There are various classification to identify and separate 

these different factors, but one of the appropriate categories that have been provided by Verdeco 

and colleagues, these factors are first classified into four groups that Hocevar and colleagues 

(2011) completed it by adding two more groups. These factors are:  

1. Strategy: shared vision, the existence of inter-institutional networks, support of senior 

management, the need for cooperation  

2. Culture: trust, commitment, corporation culture, shared information, conflict 

management  

3. Organizational structure: problem-solving techniques, joint decision-making, 

multidisciplinary decision, the flexibility rate of structure  

4. Business processes: alignment of processes, complementary skills, coordination of 

activities (Verdone et al., 2011)  

5. People: Interoperability, the existence of joint employees 

6. Government factors: Existence of rewards systems and incentives of government, the 

absence of deterrent laws (Hocevar et al., 2011)  

In addition to these factors, other factors such as firm size, tangible and intangible assets, 

inter-organizational cooperation history, forms of ownership, participation in social capital 

networks, the type of products and their diversity, the share of the market. Also, influence the 

level of cooperation. (Walker, Kogut & Shan 1997).  

Among these factors, strategies of the organization, organizational culture, organizational 

structure, business processes, and members are of internal factors and conceptual model of our 

research has been formed based on these factors.  

Cooperation 

Organizational 

strategy

Culture

People

Business process 

Organizational 

structure 

 
Figure 1- The conceptual model 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

254 

Components of the conceptual model  

1. Strategies of organization  

1.1 Existence of inter-institutional networks: by creating cooperation relationships, 

Companies create a network of channels between themselves that can act as a channel for 

transferring information and other sources. Those networks created between companies can 

provide access to member networks to a wide range of information and other resources that are 

more extensive than information that they can have alone. As a result, those inter-institutional 

networks have become a motor of innovation and are very important (Shilling, 2008, p. 267)  

1.2 Shared vision: The existence of shared vision creates an attraction towards the desired 

goal. This shared vision creates the ultimate goal and encourages innovation. Values and 

common sense in determining the kind of knowledge that organizations store and transfer, is 

important. Marquardt (1996) believes that can and should guide the thinking of strategic plan 

in the creation of an alliance. 

1.3 Support of senior management: In order to do anything successfully in organizations 

such as the creation of an alliance between some organizations despite having the best 

programs, if management does not support it that project will fail. In this regards, support of 

senior management is necessary, and it is of the main key factors in creating cooperation (Pascal 

Ravesteyn, 2010).  

1.4 The need for cooperation: Explaining the strategic need to cooperate and consequently 

understanding the aim of creating alliance is the first step in creating any type of alliance that 

plays a very important and necessary role in other steps of developing alliances. Each company 

has its unique needs and indeed, forms strategic goals to create an alliance (Mockler, 2000).  

2. Culture 

2.1 Trust: Trust is one of the important aspects of human relationships that underlie 

cooperation among members. Social trust accelerates cooperation in the various economic, 

social, political, and cultural fields and increases people's willingness to cooperate with 

different groups. The development and evolution of human societies from early status to 

modern state depends on the complexity, density of social relations, and mutual trust that trust 

has extended them. Trust is considered as the basic preconditions for the economic, social, 

cultural, and political development of each society (Riser et al. 2001).  
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2.2 Commitment: In general, there are 2 types of commitment between partners in 

cooperation:  

1. Instrumental commitment:  Based on this commitment, partners consider alliance as a 

tool to achieve their goals, and their commitments are also much similar.  

2. Attitudinal commitment: Means a deep psychological fair recognition of the 

relationship and sense about partner and alliance. This commitment means extra effort to work 

together for common demands to go beyond contractual obligations (Cullen et al. 2001).  

2.3 Cooperation culture: Corporate culture acts as a regulatory mechanism in relations 

between members that shows the method of doing things in the organization and reflects those 

behaviors and beliefs of its members that are true. In this culture, managers have the supportive 

role of many strategic changes (Cunha & Cooper, 2002).  

2.4 Shared information: The various researchers argue that sharing information and 

learning in an organization is essential for the success of cooperation. Due to this fact that 

organizations often learn from cooperation with other organizations. Various studies show that 

partners of an organization are in most cases of the most important of new ideas and information 

sources which result in developing new technology, enhancing performance and innovation. 

Therefore, they can achieve benefits by sharing superior knowledge between organizations. We 

define this as a regular pattern of organizational interactions that allow the transfer and re-

integration or creation of specialized knowledge (Dyer & Singh, 1998).  

2.5 Conflict Management: According to this interactive view, Burrell and Morgan(1999) 

believe that  a coordinated group is apt to return to its human nature, i.e., to choose laziness and 

takes no action against change, innovation. Managers must create a certain level of conflict. 

Conflict and cooperation are two different assumptions in theories of organization and 

management. 

3. Organizational Structure  

3.1 Problem-solving techniques: Generally, the problem-solving process requires 

practical experience and mental capabilities. These are guided with recognition and behavior 

and achieve desirable results with the help of effective and compatible solutions. In the process 

of problem-solving, a variety of techniques can be used, and in a group process, those 
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techniques receive more attention that reduces transaction costs and has the most effective for 

partners (Dyer & Singh, 1998).  

3.2 Joint decision-making: Joint decision-making is one of the successful ways to manage 

teamwork and is a comprehensive approach to promote the participation of members and 

strengthening the spirit of cooperation in order to solve problems and have continuous 

improvement in all aspects. This system is the intellectual and practical cooperation of partners 

with different levels (Dyer & Singh, 1998).  

3.3 Multidisciplinary decision: The need to take multidisciplinary decisions in industry, 

force companies to cooperate with competitors and companies about issues that they do not 

know anything about them .  The typical example can be seen in medicine (Orchard, 2005).  

3.4 The flexibility rate of structure: Structures show how organizations can communicate 

together. At the abstracted level, a structural pattern includes elements and set off their 

connecting communication. In a flexible inter-organizational structure, various organizations 

are of elements of that structure and relationships between them can be considered in the form 

of various communication patterns (Clegg & Hardy, 1996). It is worth noting that the resources 

and capabilities of partners can be changed during time passing. Therefore the capability of 

each company is limited for controlling and transferring resources, and based on this; structures 

can be changed during a partnership (Dyer & Singh, 1998).  

4. Business processes  

4.1 Alignment of processes: The existence of alignment between activities has a 

significant effect on the failure or success of the implementation of a strategy. Alignment of 

processes can influence factors such as the financial condition of partners, customers, 

performance, learning and innovation, structure, and strategies of information technology 

(Manian et al., 2009).  

4.2 complementary skills: Company may require more resources to produce more benefits 

that these resources are in the hands of another company. Skills and complementary resources 

have always been considered as a key factor for gaining benefits in creating an alliance. The 

cooperation relation between Nestlé and Coca-Cola is an example of this type of benefits in 

alliances to distribute hot canned drinks through vending machines (Dyer & Singh, 1998).  
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4.3 Coordination between the activities: Ernest Alexander has used the term “inter-

organizational coordination” in order to explain the process by which companies are working 

together. He has defined this term to explain or use established rules of decision making by two 

or more organization collectively and together in relation to their workplace. Mintzberg (1993) 

has considered the need to coordinate as a result of labor division within or between 

organizations in a society. 

5. People 

5.1 Interoperability: The presence of employees, who support cooperation, can help to 

advance the activities of cooperation or members with international characters welcome the risk 

of using strange members in other organizations. Organizational policies and rewards are 

effective in producing positive power. Some authors have emphasized the presence of a hero 

and advocate of partnership. This individual or team control the information flow creates 

relationships between people and reduces the tension between partners. They should be 

mutually accepted in order to have the power of is an individual or a team, to control the flow 

of information, communication between individuals, and create tension between partners to 

reduce. They should be mutually acceptable to International organizations have the power of 

intermediary between organizations (Whetten, 1981).  

5.2 Existence of joint employees: The existence of employees, who have worked in 

several different positions and as intermediary consolidate the relationship between companies 

more, can help members to cooperate more. 

These transfers lead to creating integrated inter-organizational social networks that 

increase the absorption capacity of partners. These relationships will facilitate both inter-

organizational learning and the transfer of information in the industry. Toyota is an example of 

using this method. It should be noted that this is a view based on relational strategies, and based 

on resource-related view is a totally wrong way (Dyer & Singh, 1998).  

Hypotheses  

1. There is a significant correlation between strategies of Iranian insurance companies 

and the rate of their cooperation.  

2. There is a significant correlation between the culture of Iranian insurance companies 

and the rate of their cooperation. 
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3. There is a significant correlation between the organizational structure of Iranian 

insurance companies and the rate of their cooperation. 

4. There is a significant correlation between business processes of Iranian insurance 

companies and the rate of their cooperation. 

5. There is a significant correlation between employees’ preparedness of Iranian 

insurance companies and the rate of their cooperation. 

Population and statistical sample 

The population of research included all managers in insurance companies and insurance 

industry experts in Iran. The method of sampling is stratified, and numbers of managers and 

experts have been estimated about 200 and the sample size was determined 131 people by using 

the statistical formula of Cochran ( ) for the research.  

 
Table 1- Features of the statistic sample 

Demog

raphic 

variable 

Members of the population 

Gender 69% male 31% women 

Educat

ion 

54% Bachelor 

degree 
33% Master degree 13% Ph.D. 

Experi

ence 

13.5% lower than 3 

years 

35. 3%- 

3 to 7 

30.2%- 

8 to 12 

21% more than 12 

years 

Field of 

Study 

21% 

Management 

and Accounting 

8

% 

Actuary 

16% 

economics 

15% 

Computer 

sciences 

19% 

Insurance & 

Financial 

20

% other 

fields 

 

Research Method 

Reliability and validity of Research  

In order to increase validity, first many studies have been done through books, articles, 

and theses to clear main concepts and variables ultimately used in research and quality of their 

assessment so that we can prepare appropriate questions for hypotheses. After preparing these 

questions for each hypothesis, the primary questionnaire has been investigated by 20 experts 

and their opinions have been considered in developing a questionnaire. In order to determine 

the reliability of the questionnaire, we used Cronbach’s alpha. The calculated amount of 

Cronbach’s alpha for the present research is ∞ =%856. Therefore, it can be said that present 

research has acceptable reliability. 

Data analysis and conclusion  
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In order to summarize responses, central indices and average scattering and standard 

deviation of each questionnaire have been calculated and to investigate the correlation between 

variables, we used the Spearman correlation test. 

Table 2- Data analysis 

1. There is a significant correlation between strategies of Iranian insurance companies 

and the rate of their cooperation. 

correlation 

coefficient  

calculated 

significance coefficient 

Error level Test result  

.112 .001 .05 H0  rejected  

2. There is a significant correlation between the culture of Iranian insurance companies 

and the rate of their cooperation. 

correlation 

coefficient  

calculated 

significance coefficient 

Error level Test result  

.19 .012 .05 H0  rejected 

3. There is a significant correlation between the organizational structure of Iranian 

insurance companies and the rate of their cooperation. 

correlation 

coefficient  

calculated 

significance coefficient 

Error level Test result  

.118 .0466 .05 H0 rejected  

4. There is a significant correlation between business processes of Iranian insurance 

companies and the rate of their cooperation. 

correlation 

coefficient  

calculated 

significance coefficient 

Error level Test result  

.09 .04 .05 H0 rejected  

5. There is a significant correlation between employees’ preparedness of Iranian 

insurance companies and the rate of their cooperation. 

correlation 

coefficient  

calculated 

significance coefficient 

Error level Test result  

.028 .039 .05 H 0 confirmed  

 

H1: At a confidence level of %95, given the smaller significance level than error level, 

H0 is rejected, i.e., there is a significant correlation between strategies of Iranian insurance 

companies and rate of their cooperation. Therefore, factors such as having a shared vision 

among partners, the existence of inter-institutional networks, support of senior management in 

the insurance industry and the need to cooperate lead to have cooperation between Iranian 

insurance companies. 

H2: At a confidence level of %95, given the smaller significance level than error level, 

H0 is rejected, i.e., there is a significant correlation between the culture of Iranian insurance 

companies and rate of their cooperation. We can conclude that factors such as the existence of 
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trust between partners, commitment to do tasks, the existence of cooperation culture, 

information and knowledge sharing between members and conflict management process 

facilitate the collaboration between the companies.  

H3: At a confidence level of %95, given the smaller significance level than error level, 

H0 is rejected, i.e., there is a significant correlation between the organizational structure of 

Iranian insurance companies and rate of their cooperation. So that members should be aware of 

problem-solving techniques, to make decisions together, to make decisions that are more multi-

disciplinary and flexible structure of the insurance industry can help to strengthen cooperation 

between insurance companies.  

H4: At a confidence level of %95, given the smaller significance level than error level, 

H0 is rejected, i.e., there is a significant correlation between business processes of Iranian 

insurance companies and rate of their cooperation. Alignment of processes used by partners, 

having complementary skills that are valuable to other members and coordination of activities 

are factors that affect cooperation between companies.  

H5: At a confidence level of %95, given the higher significance level than error level, H0 

is confirmed, i.e., there is no a significant correlation between employees’ preparedness of 

Iranian insurance companies and rate of their cooperation. Therefore, interoperability between 

the employees and co-workers who have had experience in several insurance companies are not 

effective in cooperation between Iranian insurance companies. The reason for this may be that 

cooperation strategies are usually enacted at high levels of companies and are transmitted as a 

command to lower levels and employees play no role in these strategies.  

Conclusion  

Nowadays, success in a global commercial environment requires having organizations 

with new structures along with entirely distinctive management thinking because global 

pressure force to reconsider their traditional strategies and this reality put them in continual 

transformation. In these circumstances, some enterprises are successful, and others are trying 

to survive (Rahmanseresht, 2007). Companies usually face difficult decisions about 

determining the field of activities that they have to do inside their organizations and whether 

they can do these activities alone or as a dangerous work or together with one or more partners? 

(Shillings, 2008). If in today's competitive environment prevailing in the industry, companies 

decide to build alliances and cooperation with other competitors, they should examine several 
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dimensions. These dimensions in various articles have been categorized in a variety of forms 

but the categorization we used in this paper is used by Verdeco and his colleagues (2011) that 

have divided these factors into two categories of internal factors related to internal structures of 

organization and external factors such as government interventions, and we chose internal 

factors. In future studies, we tried to expand these factors, and eventually, we reached a 

theoretical model with five factors of strategy, culture, business processes, organizational 

structures, and employees. Four factors were confirmed, and the factor of employees was not 

confirmed. Thus, the result showed that  for developing inter-organizational cooperation based 

on internal factors, Iranian insurance companies should consider strategy factors: existence of 

shared vision and inter-institutional networks, support of senior management and the need to 

cooperate; culture factors: trust, commitment, cooperation culture, shared information, conflict 

management; organizational structure factors: problem-solving techniques, joint decision 

making, multi-disciplinary decisions, flexibility rate of structure; business processes factors:  

alignment of processes, complementary skills, coordination between activities and they should 

try to expand more common issues in these areas.  

For future research, we recommend that:  

1. This model can be evaluated in industries with a similar structure to the insurance 

industry and service sectors such as the banking industry.  

2. The theoretical model of research can be investigated in manufacturing industries that 

may result in a significant difference in those industries.  

3. In subsequent research, in addition to internal factors, external factors have added to 

the model.  
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ABSTRACT 

 
An in-depth analysis on Iran’s economy during Mohammad Khatami and 

Mahmoud Ahmadinejad’s periods of rule definitely require a focus on the power 

relations between the Sepah-e Pasdaran (Revolutionary Guards), Bonyad 

(Foundations) and Bazargan (Bazaar), which are actually the ramifications of the 

Supreme leader and the conservative regime forming a monopoly. Naturally, 

conservative power holders do not welcome any changes in this economic 

organization not to lose control of this monopoly. Hence, international isolation and 

the lack of foreign investment are actually to the advantage of these power-holders. 

They are practically pleased to be in control of these main institutions. Central 

planning and central authority (which are very strict about the rules and bans) 

supervises Iran’s economy. Countries such as Turkey have been trying to construct 

economic relations with Iran, in spite of the sanctions and embargos imposed, but 

these central limitations make economic relations harder, in addition to the security 

concerns of the foreign investors and businessmen. Beyond these structural 

problems; corruption and bribery have become unavoidable in Iran’s economic 

system and there are even judicial cases pertaining to bribery.  

At present, the main economic policymakers include the Supreme Council of 

Economy; Management and Planning Organization; Ministry of Economic Affairs 

and Finance; Central Bank of Iran; Coordination Headquarters for Economic Affairs; 

and Coordination Headquarters for Resistance Economy. However, it is not yet clear 

which one of these bodies is actually leading the direction of the national economy. 

During this article, I will analyse the economy of Islamic Republic of Iran in Khatami 

and Ahmadinejad, regarding inter-related angles such as financial management, 

international trade and international relations. The methodology of this paper is 

comparative analysis along with several graphs and tables. 
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Introduction 

Islamic Republic of Iran was established after the “Islamic Revolution” under the 

leadership of Ayatollah Khomeini and structured in accordance with Islamic principles. As its 

name implies, Islamic Republic of Iran is an Islamic state identifying itself with the Shia sect 

and is located in the Middle East with a significant history and background. In the Iranian 

constitution, it is declared that “[t]he official religion of Iran is Islam and the Twelver Jafari 

School” (Iranonline2, Article 12). A crucial consequence of this is that the first and foremost 

condition of simply being actively included in politics in Iran – let alone coming to power – is 

to demonstrate absolute obedience to the regime. This so-called ‘demonstration process,’ 

comprises glorification of the Supreme Leader –velayet-i faqih –the Jafari school and Islamic 

law. 

Iran’s notable history may well be argued to be associated with its knife-edge geostrategic 

location. Throughout its history, Iran – as a challenger against the prevailing Western hegemony 

– has undertaken large-scale changes in its policies depending on the conjuncture of the world 

politics as well as internal dynamics of the homeland. In that vein, consecutive Iranian 

governments have had to make political decisions under both regional and international 

circumstances, always taking into account the state’s long-term objectives. In principle, it is 

next to impossible for any country to follow a foreign policy irrespective of the circumstances 

beyond its borders. However, policy development processes in Iran have apparently been 

shaped by the drive of domestic components per se. In other words, Iran’s foreign policy implies 

deepreflection of prevailing government’s predilections, choices and overall inclination.   

When Khatami and Ahmadinejad were in power for two successive terms between 1997 

and 2013, Turkey’s Erdoğan government was also in power during almost the same years. In 

light of this information, this comparative study aims to analyze the roles of various important 

political actors as well as government leaders in national and international politics. It is critical 

at this point to note that the leaders in question were each at different positions in their countries 

during the given years: Mohammad Khatami and Mahmoud Ahmadinejad, who are among the 

focal points of this study, were Presidents in Iran, whereas Recep Tayyip Erdoğan was Turkey’s 

Prime Minister. This difference in the titles of political leaders of the two countries results from 

their differing regimes: The head of government is referred to as “President” in the former 

country, while it is “Prime Minister” in the latter. Thus, it is useful to keep in mind the reason 

why they have different titles as heads of government, while underlying their parallel roles in 
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politics. Another noteworthy difference between the two countries is that Turkey does not have 

any Supreme-Religious Leader as in Iran with the authority to be determinant in both religious, 

political, and economic affairs. During this article, I will analyse the economy of Islamic 

Republic of Iran in Khatami and Ahmadinejad, regarding inter-related angles such as financial 

management, international trade and international relations. The methodology of this paper is 

comparative analysis along with several graphs and tables. 

The Components of Iran’s National Economy 

An in-depth analysis on Iran’s economy during Mohammad Khatami and Mahmoud 

Ahmadinejad’s periods of rule definitely require a focus on the power relations between the 

Sepah-e Pasdaran (Revolutionary Guards), Bonyad (Foundations) and Bazargan (Bazaar), 

which are actually the ramifications of the Supreme Leader and the conservative regime 

forming a monopoly. Naturally, conservative power holders do not welcome any changes in 

this economic organization not to lose control of this monopoly. Hence, international isolation 

and the lack of foreign investment are actually to the advantage of these power-holders. They 

are practically pleased to be in control of these main institutions. Moreover, central planning 

and central authority (which are very strict about the rules and bans) supervises Iran’s economy. 

Countries such as Turkey have been trying to construct economic relations with Iran, in spite 

of the sanctions and embargos imposed, but these central limitations make economic relations 

harder, in addition to the security concerns of the foreign investors and businessmen. Beyond 

these structural problems; corruption and bribery have become unavoidable in Iran’s economic 

system and there are even judicial cases pertaining to bribery.  

As can easily be anticipated, one of the main economic targets of the Iranian regime is to 

dominate the Iranian market, from production to distribution. There are certain significant 

indirect partners of the Iranian economy, one of which is the bonyad. Bonyad is an Islam-based 

foundation and there are plenty of bonyads around the country with their rich budgets 

subsidized by the regime in return for direct support and loyalty. Furthermore, the 

Revolutionary Guards have always increased their impacts on the state, including the economy. 

Although Khatami governments attempted to limit the Guards’ role, they took harsh precautions 

against such attempts with help of the Supreme Leader, Khamenei. Similarly, it is often argued 

that the election of Ahmadinejad as the President after Khatami was the result of the 

comprehensive efforts by the Revolutionary Guards with the approval of Khamenei in order 

not to confront the problem of conflicting authorities anew. In return, Ahmadinejad granted 
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substantial power to the Guards who functioned as his assistants. Today, the Revolutionary 

Guards continue to live this comfort granted by the vast privileges of the President. “The 

Revolutionary Guards have many companies like construction, natural gas, petroleum, and 

telecommunication companies” (Taşkın, 2014: 261).  

 On the other hand, the ones regulating the Iranian economy appear different on paper, as 

can be seen below:  

At present, the main economic policymakers include the Supreme Council of Economy; 

Management and Planning Organization; Ministry of Economic Affairs and Finance; Central 

Bank of Iran; Coordination Headquarters for Economic Affairs; and Coordination Headquarters 

for Resistance Economy. However, it is not yet clear which one of these bodies is actually 

leading the direction of the national economy (Ramazani, 2015).  

 Unemployment may be regarded as the Achilles heel of the Iranian economy: In that, 

there are millions of unemployed young Iranians and the biggest problem is the majority of the 

population is composed by the young. The youth cannot be adequately transformed into work 

force. They can contribute to national economy, but international sanctions and undeveloped 

standards of economic fields hamper their productivity, which is a question of the relations 

between infrastructure and superstructure. Economic performance of a government may best 

be assessed through looking at unemployment rates, since unemployment bears the capacity to 

undermine political and social stability.   

 General Overview and Bilateral Relations in Khatami Period 

Mohammad Khatami was the “smiling face” of post-revolutionary Iran. In August 1997, 

Iranian voters decided for a more reform-oriented and a new way of life and elected him as 

president with great hopes. And in 2001, Iranians elected him again for the second term. This 

was the second and last chance to put the reformist projects into practice, which would be 

transformed into disappointment actually. After Khatami’s 1997 election victory, the 

conservative front confronted failure in 1998 local elections, 2000 parliamentary elections, and 

finally in 2001’s presidential elections. However, the parliamentary elections in 2004 drew 

another picture and after banning many reformist candidates, conservatives took the majority 

of the Islamic Majles. “Conservatives who blocked Khatami’s all laws due to potential of 

systemic transformation, took the control of the Majles in 2004 by deepening their counter 

attacks” (Taşkın, 2014: 220). The presidential election in 2005 was a kind of a herald of the 
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conservative victory: Ahmadinejad being the president and forming the government. Although 

both Khatami and Ahmadinejad actively supported the Islamic Revolution with reference to 

Khomeini’s slogan, “neither the East nor the West; [but only] the Islamic Republic”, Khatami 

is observed to be more focused on the West, while Ahmadinejad’s focus was the East and the 

Islamic world. 

According to Keneş (2013: 310), before handing over the presidency to Ahmadinejad, 

Khatami presented related figures on economic situation of the state as follows: Unemployment 

rate as 10,3%; economic growth rate as 5,4%; inflation rate as 14,1%; increase in population as 

1,6%; and social welfare growth rate as 6%. However, independent sources (such as Tehran 

Bureau and web blogs) indicate that the inflation rate was way higher than the figures shared 

by official sources. As a matter of fact, unemployment and inflation have been two main 

problems the post-revolutionary Iranian economy must encounter.  

 Even though the regime named the Iranian economy the “resistance economy” in the 

sense that it resisted the “Great Satan,” this name seems to be given to manipulate the 

perceptions. The reason for this argument is that there is evidence to communications between 

post-revolutionary Iran and the West through certain strategic and pragmatic actions. On the 

other hand, Iran’s loneliness or isolation in the international economic area is not a unilateral 

consequence; it is mostly a consequence of the decision by the United States and its allies. 

American policy regarding the Iranian economy has been to isolate it from the international 

market; control its import-export relations, impose comprehensive sanctions on it, so on and so 

forth. American President Clinton approved the embargo law in 1995. The European Union 

also joined this embargo, dictated by the United States, and implemented sanctions toward Iran. 

“The biggest economy, which was isolated from World Trade Organisation is Iran” (Özpek-

Şen, 2016: 60). Iran is a member of the United Nations and OPEC on the one hand, and Non-

aligned Movement as well as the Organization of Islamic Cooperation, on the other. Therefore, 

Iran can be identified as neither an isolated country nor a Western ally.   

Despite internal and external pressures, some reforms, which enhance economic and 

political freedoms, were enacted.  After the Revolution, the first time private banks were 

allowed; legal frame was partly improved for foreign investment in 2002, privatization was 

launched, coordination between monetary and financial policies were improved, private 

insurance companies were permitted (Özpek-Şen, 2016: 62).  
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“Since coming to power in 1997, Khatami aimed relative liberalization in economic and 

commercial policies” (Özpek-Şen, 2016: 61). Furthermore, between 1993 and 2001, inflation 

rates in the Islamic Republic fluctuated in the range of 11 to 49 % (Karşenas and Hakimian, 

2011: 259). Post-revolutionary Iran tried several economic development plans for 

macroeconomic goals. Overall, Iran’s economy as an undeveloped economy depends on oil 

industry. In this regard, Khatami’s range of motion was limited with 5-year economic 

development plans, which were focusing on oil and was determined in advance. As mentioned 

above, this dependency was combined with ideological discourses on economy, which 

constricted Khatami in his policies. Consequently, it may be argued that Khatami could make 

an impression not on the economy, but on cultural and social areas.   

 Economic Rehabilitation Plan and the 3rd Economic, Cultural and Social Development 

Plan in the Khatami period aimed to increase export rates and privatization. Nevertheless, 

Khatami could not block state intervention to Iran’s economy and thus, could not manage 

liberalisation of the economy. In this context, the public sector’s activities and yields decreased, 

while the private sector remains insufficient in boosting the Iranian economy. During Khatami’s 

presidency, foreign currency income decreased to its half. The export rates (except from oil) 

regressed 40%. Economic stagnation made markets and trade relations desperate. One out of 

three of the nationals lived under the poverty line (Keneş, 2013: 306).  

According to data from the Iranian Central Bank in 1997, Iran’s foreign trade balance 

was in advantage of Iran with $22,5 billion exports and $15 billion imports, however more than 

$1 billion was paid for foreign debts and debit interests. 80% of exports were composed of oil, 

which is a manifest indication as to how the Iranian economy is weak and fragile. On the one 

hand, the regime utilised oil for economic interests, but on the other, Iran has faced threats and 

risks due to its dependency to oil (Keneş, 2013: 304). “The fluctuations in prices of petroleum 

and natural gas, that compose the essential share of the state income, are direct effects on 

economy” (Garthwaite, 2011: 255). Despite the fact that petroleum revenues increase the annual 

per capita income of Iran, most of ordinary citizens do not live with high economic standards.  

 Within the framework of economic relations between Turkey and Iran, D-8 (Developing-

8) must be mentioned: D-8 is an organization for economic cooperation among 8 countries 

(Turkey, Iran, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia and Nigeria), established in 1996. 

The establishment of this organization became an opportunity for Khatami to cooperate with 

the aforementioned states, especially Turkey, to develop the Iranian economy. Touching upon 
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the bilateral relations in light of this organization, it can be seen that in 1996, Turkey and Iran 

signed a natural gas pipeline agreement, which rendered Turkey as a transit country for natural 

gas supply from Iran to Europe. Similar to many states, Turkey needs Iran’s energy (especially 

oil) and Iran needs to benefit from Turkey’s export opportunities. However, this reciprocal 

dependence has never been straight, being neither totally negative nor totally positive.  

Exportation from Turkey to Iran increased between 2001 and 2011, from 360 million 

dollars to 3,5 billion.  Since the early years of the 2000s, Turkish entrepreneurs began to enter 

Iranian market.  In return, Iranian businessmen were prone to have investments in Turkey, 

particularly because of the rigid sanctions (Sinkaya, 2014: 149-150).  

 However, there have been certain negative developments pertaining to economic 

relations between countries, as a reference to the fluctuations in bilateral relations stated above. 

For instance, an initiative of Turkish businessmen for an establishing cooperation over the 

Iranian Telecom failed, as did the airport project led by Khomeini mainly due to the 

Revolutionary Guards. The Turkish side lost the auction for the airport and the winner was the 

Guards. On the other hand, there are economic agreements between Iran and Turkey such as 

the Preferential Trade Agreement between on agricultural products with the approval of Turkish 

National Grand Assembly. Further, the 18th Turkey-Iran Economic Commission was 

established in 2004. 2004 was also the year when the D-8 Summit was held in Tehran, signalling 

a positive occasion to improve bilateral economic relations. “Both ECO and D-8 paved the way 

for Turkish and Iranian politicians to come together and added a new dimension to their bilateral 

relations” (Sinkaya, 2014: 146).  

 In light of the above analysis, there is a need at this point to share certain numerical data 

demonstrating Iran’s economic status during the Khatami government in attempt to contrast 

with Iran’s international-economic relations and specifically economic relations with Turkey. 

In this regard, several reliable international sources are benefitted in order not to leave room for 

speculation.   
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Iran’s Annual Inflation and Consumer Price Index 
Table1:Iran’s Annual Inflation and Consumer Price Index 

Year Inflation Rate Consumer Price 

Index 

March 2016 – March 

2017 

9,0 100 

March 2015- March 

2016 

11,9 91,714 

March 2014- March 

2015 

15,6 81,948 

March 2013- March 

2014 

34,7 70,916 

March 2012 – March 

2013 

30,5 52,635 

March 2011- March 

2012 

21,5 40,321 

March 2010 – March 

2011 

12,4 33,188 

March 2009 – March 

2010 

10,8 29,527 

March 2008 – March 

2009 

25,4 26,66 

March 2007 – March 

2008 

18,4 21,265 

March 2006 – March 

2007 

11,98 17,955 

March 2005 – March 

2006 

10,4 16,048 

March 2004 – March 

2005 

15,2 14,544 

March 2003 – March 

2004 

15,6 12,624 

March 2002 – March 

2003 

15,8 10,915 

March 2001 – March 

2002 

11,4 9,427 

March 2000- March 

2001 

12,6 8,463 

March 1999- March 

2000 

20,1 7,516 

March 1998 – March 

1999 

18,1 6,258 

March 1997 – March 

1998 

17,3 5,298 

March 1996 – March 

1997 

23,2 4,52 

 
SOURCE: www.cbi.ir/inflation/inflation_en.aspx 
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This chart of economic indicators reflecting the term when Khatami was the Iranian 

President makes it clear that there had been a stagnant decline in the inflation rate despite short-

term increases over the years. Although this is not enough on its own to boost the economy, 

and there had been fluctuations, the declining inflation rate is a positive sign. Other economic 

components are significant as well, as we shall see below: 

Iran’s GDP, Per Capita 

 

 

Figure1: Iran's GDP, Per Capita 

SOURCE:http://www.sesric.org/oic-member-countries-linecharts.php?ind_code=314&c_code=25 

Iran’s gross domestic product (GDP) is one of the economic indicators showing the total 

monetary value of all productions on annual basis. As it can be observed, there is not any 

considerable change during Khatami period.   
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Iran and Turkey’s GDP Per Capita 

 

Figure2: Iran and Turkey’s GDP Per Capita 

In this diagram, GDP between Turkey and Iran is compared, where redline represents 

Turkey and black line represents Iran. As it is seen clearly, Turkey performed better than Iran 

in terms of GDP rates between 1997 and 2005, which means that Turkey enjoyed more annual 

production than Iran.  

Iran’s Real GDP Growth, Inflation Rate, Average Consumer Prices 

 
Figure3: Iran’s Real GDP Growth, Inflation Rate, Average Consumer Prices 

SOURCE: https://www.imf.org/en/Countries/IRN 
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According to IMF (International Monetary Fund) data and the above graph, the inflation 

rate is getting higher than the GDP line year-by-year. This may be interpreted as a negative sign 

for economic growth. There many reasons concerning this aspect. Iran’s post-revolutionary 

economy is known with failures, especially due to the international sanctions, embargoes, and 

exports based only on oil. These factors contribute negatively in both GDP and inflation rates.   

Iran’s Imports by Countries 

 

 
Figure4: Iran’s Imports by Countries 

SOURCE: www.amar.org.ir/Portals/1/yearbook/1391/10.pdf4 

It can be observed from the graph above that Iran’s imports by Turkey is increasing year 

by year. Due to the fact that Iran’s import rates are higher than its export rates, this imbalanced 

picture causes one of the reasons of its unsuccessful economy.  

  

                                                 
4Iran uses Islamic Hijri calendar, hence there is a difference between Hijri and Gregorian calendars used by other states 

in terms of the first day of the new year. Thus, the beginning of a year in the Hijri calendar corresponds to the mid of two years 

in the Gregorian calendar when transformed. 1375: 1996-1997; 1380: 2001-2002; 1385: 2006-2007; 1387: 2008-2009; 1388: 

2009-2010; 1389: 2010-2011; 1390:2011-2012; 1391: 2012-2013 
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  Iran’s Foreign Trade Balance 

 

 
Figure5: Iran’s Foreign Trade Balance 

SOURCE: www.amar.org.ir/Portals/1/yearbook/1391/10.pdf 

1375: 1996-1997; 1380: 2001-2002; 1385: 2006-2007; 1387: 2008-2009; 1388: 2009-

2010; 1389: 2010-2011; 1390: 2011-2012; 1391: 2012-2013 

 

According to Iran’s foreign trade balance, oil and gas have a great place in every year’s 

economic activity particularly with the exports. Comparing export and import rates, export rates 

have always been higher than the imports. “Total trade capacity was about 630 million dollars 

in 1998; 1,2 billion dollars in 2001 and 15 billion in 2011” (Sinkaya, 2014: 145). Bülent Keneş 

(2013: 307-10) indicates Iran’s oil export and economic growth rates under Khatami’s 

administration in his book as follows: While in 1996-1997 oil export was $19 billion; it recessed 

to $9 billion in 1998-1999. In 1997, economic growth rate was 3,4%; but showed fluctuations 

as 2,3%; 5,1%; 3,7%; 7,5%; 7,1% and 5,1% respectively in 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 and 

2004.  
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 Turkey-Iran Trade (Billion U.S. Dollar) 
 

YEARS EXPORT (A) IMPORT (B) TOTAL 

(A+B) 

2017 2,09 5,15 7,24 

2016 4,97 4,69 9,66 

2015 3,66 6,09 9,75 

2014 3,89 9,83 13,72 

2013 4,19 10,38 14,57 

2012 9,92 11,96 21,88 

2011 3,59 12,46 16,05 

2010 3,04 7,65 10,69 

2009 2,02 3,41 5,43 

2008 2,03 8,19 10,22 

2007 1,44 6,61 8,05 

2006 1,07 5,63 6,7 

2005 0,91 3,47 4,38 

2004 0,81 1,96 2,77 

2003 0,53 1,86 2,39 

2002 0,33 0,92 1,25 

2001 0,36 0,84 1,2 

2000 0,24 0,82 1,06 

1999 0,16 0,64 0,8 

1998 0,19 0,43 0,62 
Table2: Turkey-Iran Trade (Billion U.S. Dollar) 

SOURCE: IRAM (Centre for Iranian Studies) 
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Figure6: Turkey-Iran Trade (Billion U.S. Dollar) 

SOURCE:www.iramcenter.org/erdoganin-iran-ziyareti-ve-4-ekim-ekonomik-kararları/ 

The above two charts demonstrate Turkey’s export to Iran and import by Iran from 

Turkey. According to IRAM (Centre for Iranian Studies), Turkey-Iran foreign trade data 

signalize that the bilateral financial relations have been growing year by year during the 

Khatami period. This further indicates that the countries need each other in terms of exports 

and imports. According to “amar.ogr.ir” website, it is interesting that Iran’s governments mostly 

focus their national needs on education even more than defence. Considering Iran’s geopolitical 

position in the region, education’s championship becomes surprising and appreciative. On the 

other hand, economic affairs are behind education and defence, but a powerful economy is 

necessary for a more powerful Iran.  

In substance, this title was intended to depict the presidency of Mohammad Khatami with 

several aspects from political to social, economic, and ideological implications. Similarly, the 

next part is to scrutinize Ahmadinejad’s presidency with several aspects, together with the 

correlations with international cases. After Khatami, Iran and the rest of the world faced a new 
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route of administration, one that was more aggressive and more ideological in contrast to 

Khatami, who was pragmatic, peaceful and moderate. On the other hand, Khatami’s limited 

performances on state affairs (depending on his limited authority under the Supreme Leader) 

paved the way for the voters to elect Ahmadinejad, as a result of his rhetorical propaganda 

addressing mainly to the poor and disadvantaged Iranians. 

General Economic Conditions and Bilateral Relations in Ahmadinejad Period 5 

Mahmoud Ahmadinejad is post-revolutionary Iran’s 6th president holding power from 

2005 until the election of Hassan Rouhani in 2013. Ahmadinejad constructed two successive 

governments, which have been internationally described as neo-conservative, radical or 

fundamental. His period of rule constituted a turning point both for domestic and foreign 

policies, but particularly for the foreign politics and economy of Iran. After Khatami, Iran and 

the rest of the world faced a new route of administration, one that was more aggressive and 

more ideological in contrast to Khatami, who was pragmatic, peaceful and moderate. On the 

other hand, Khatami’s limited performances on state affairs (depending on his limited authority 

under the Supreme Leader) paved the way for the voters to elect Ahmadinejad, as a result of 

his rhetorical propaganda addressing mainly to the poor and disadvantaged Iranians. 

 Having provided a general view on the Iranian economy under the rule of Khatami before 

– with all its positive and negative ramifications for the society and the state – it seems fair to 

argue that Iran does have an underdeveloped economy depending predominantly on oil and 

natural gas exports. High percentages of unemployment, especially pertaining to the young 

people as well as high levels of inflation have blocked the economy to have an adequate 

development. As a matter of fact, international hinders, sanctions, embargos, and isolation have 

further confined Iran in terms of foreign trade. Positively, Iran is a member of the United 

Nations and OPEC on the one hand, and the Non-aligned Movement as well as the Organization 

of Islamic Cooperation, on the other. Therefore, we can label Iran neither isolated nor a Western 

ally. In 1979 (the year of the new state’s declaration), Iran was 20th economic power of the 

world, while in 2011 it raised to be the 18th largest economic power (Keneş, 2013: 434).  

Based essentially on the monopoly of Sepah-e Pasdaran (Revolutionary Guards), Bonyad 

(Foundations), and Bazargan (Bazaar) – introduced before – Iran’s economic structure is 

currently under the hegemony of the conservative faction, accordingly the Supreme Leader. For 

                                                 
5 As an additional source, see: Kamacı Y. (2015) Turkey-Iran Relations during Ahmadinejad Presidency (2005-
2013). 
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reciprocal economic benefits, all three bodies are known to support Ahmadinejad in both 2005 

and 2009 elections. Gaining and ever more powerful economic strength during Ahmadinejad’s 

rule, the Revolutionary Guards are argued by Keneş (2013: 375) to enter into extensive trade 

initiatives in industrial fields of the country with various options ranging from petroleum, 

natural gas to telecommunications services. It is even argued that the Guards are benefitting 

from the isolation of Iran in the international field in economic terms. Having said so, the 

Guards do not have to undertake the struggle to compete against foreign investors now that 

isolation and sanctions shadow the country.  

Compared to the Khatami period, Iran’s economy during the Ahmadinejad government 

deteriorated dramatically due to his ideological policies, instead of rational ones. According to 

Özpek-Şen (2016: 62-63), although Ahmadinejad promised a welfare economic situation, he 

implemented policies far away from the international system and the global economy. 

Interestingly, the conservative faction – including Ahmadinejad himself – utilized Iran’s 

international isolation to their advantage. They described this situation with conspiracy theories, 

rather than their failures. “The Great Satan” being the United States and Israel were the subjects 

of this accusation. In the same line, Ahmadinejad focused on a more statist economy, which 

was to be in the hands of conservative organs, while Khatami was trying to construct a more 

liberal economy. This resulted in more corruption and the Iranian rial lost its value compared 

to the US dollar (Özpek-Şen, 2016: 63).  

During his presidency, Ahmadinejad brought some economic projects with social 

responsibility that can be referred to as “Fair Share” and “Imam Rıza Fund”. The first one aimed 

social justice and gave cheap credits to poor Iranian entrepreneurs and the second consisted of 

financial aid provided by the state. The financial funds for allotting some of the revenues 

provided those projects derived from oil exports (Keneş, 2013: 425). Yet, Ahmadinejad was 

blamed to implement “macroeconomic populist” policies. Taşkın (2014: 259) argues that 

Ahmadinejad wished to create his own rich group; therefore there was an economical tension 

between Ahmadinejad and the Supreme Leader himself. His actual aim was to create his group 

to be effective in several realms of the state mechanism and hold enhanced power through his 

faction.  

 At the end of the Ahmadinejad government, it was observed that he could not actualise 

his promises, specifically the economic commitments. For example, according to Keneş (2013: 

425-426), while Iran’s economic growth was 4,7 in 2015, it decreased to 0,05 in 2009 and 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

280 

continued with low rates until the completion of his presidency. Iran’s gross domestic product 

increased year by year from 2005 to 2011 during the tenure of the Ahmadinejad government, 

but fell considerably down towards the end of his presidency (DEİK – Strategy and Business 

Development Consultancy, 2016). This period was also the time when the tension between 

Ahmadinejad and the Supreme Leader broke out. Iran certainly needs foreign investment with 

technological innovative strategies, however there is a tremendous block of conservative faction 

against foreign investment due to conflicting interests, which were clarified in the chapter on 

Khatami of this study. Foreign investment was $1,6 billion in 2006; $1,7 billion in 2007 and 

$1,5 billion in 2008 (Keneş, 2013: 428).  

Turkey has been one of the first five counties concerning both import and export with 

Iran. In 2005 and 2006, Turkey and Iran agreed on to remove double tax payments in both 

counties and to promote bilateral investments. Turkey-Iran foreign trade volume has been 

mostly increasing year by year ever since, together with the impact of loosening the sanctions 

against Iran that triggered an increase in bilateral trade volumes. While Iran mostly exports 

Turkey oil and natural gas, Turkey exports a wider spectrum of goods. Iranian tourists constitute 

a large part of the tourist populations in Turkey. Yet, both political and economic indications 

prove the reality that the Khatami period was more successful than Ahmadinejad in terms of 

both politics and economic relations. Therefore, foreign policies shaped purely with ideological 

aspirations may fairly be argued to damage Iran.  

In February 2007, Turkey and Iran entered into two strategic energy agreements in spite 

of the international sanctions on Iranian goods. The framework of this agreement allowed the 

Turkish Petroleum Corporation to explore for oil and natural gas in Iran and transfer gas from 

Turkmenistan to Turkey and on to Europe via a pipeline that passed through Iran. In 2006, the 

volume of trade between the two countries nearly doubled, reaching $ 6.7 billion (Keyman & 

Gumuscu, 2014: 75-76).   
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Iran’s Annual Inflation and Consumer Price Index 

Year Inflation Rate Consumer Price 

Index 

March 2016 – March 

2017 

9,0 100 

March 2015- March 

2016 

11,9 91,714 

March 2014- March 

2015 

15,6 81,948 

March 2013- March 

2014 

34,7 70,916 

March 2012 – March 

2013 

30,5 52,635 

March 2011- March 

2012 

21,5 40,321 

March 2010 – March 

2011 

12,4 33,188 

March 2009 – March 

2010 

10,8 29,527 

March 2008 – March 

2009 

25,4 26,66 

March 2007 – March 

2008 

18,4 21,265 

March 2006 – March 

2007 

11,98 17,955 

March 2005 – March 

2006 

10,4 16,048 

March 2004 – March 

2005 

15,2 14,544 

March 2003 – March 

2004 

15,6 12,624 

March 2002 – March 

2003 

15,8 10,915 

March 2001 – March 

2002 

11,4 9,427 

March 2000- March 

2001 

12,6 8,463 

March 1999- March 

2000 

20,1 7,516 

March 1998 – March 

1999 

18,1 6,258 

March 1997 – March 

1998 

17,3 5,298 

March 1996 – March 

1997 

23,2 4,52 

Table3: Iran’s Annual Inflation and Consumer Price Index 

SOURCE: www.cbi.ir/inflation/inflation_en.aspx 
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Based on this table, reflecting Ahmadinejad’s presidency (from 2005 to 2013), we see 

rising in the rate of Iran’s inflation, although in some years it fluctuated.  This is a negative 

appearance though not enough by itself. One of the basic causes was Ahmadinejad’s radical 

policies and international sanctions as response. Other economic components are significant as 

well, as we shall see below.  

 Iran’s GDP, Per Capita 

 

 

Figure 7: Iran’s GDP, Per Capita 

SOURCE:http://www.sesric.org/oic-member-countries-linecharts.php?ind_code=314&c_code=25 

Iran’s gross domestic product (GDP) is one of the economic indicators and shows total 

monetary value of all productions annually.  We see noteworthy changes in Ahmadinejad 

period, when we look at the graph, especially in 2010-2012.  
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Iran and Turkey’s GDP Per Capita 

 

Figure8: Iran and Turkey’s GDP Per Capita 

In this diagram, GDP between Turkey and Iran is compared where redline represents 

Turkey and black line shows Iran.  As is seen clearly, between 2001 and 2010, Turkey 

performed more GDP rate than Iran, which means that it enjoyed more annual production than 

Iran.  

Iran’s Real GDP Growth, Inflation Rate, Average Consumer Prices 

 

 
Figure 9: Iran’s Real GDP Growth, Inflation Rate, Average Consumer Prices 

SOURCE: https://www.imf.org/en/Countries/IRN 
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According to IMF (International Monetary Fund) data and graph, mostly every year 

inflation level is higher than GDP line.  It is a negative appearance economically. Iran’s post-

revolutionary economy is known with failures, especially regarding international sanctions, 

embargo, oil-based exports and so on.  These factors are influential on both GDP and inflation. 

Especially Ahmadinejad era, particularly 2010 indicated a dramatic output.  

Iran’s Imports by Countries 

 

 
Figure 10:Iran’s Imports by Countries 

SOURCE: www.amar.org.ir/Portals/1/yearbook/1391/10.pdf6 

From the graph above, Iran’s imports by Turkey seem increasing nearly year by year. Due 

to the fact that Iran’s import rate higher than export rate, this imbalanced picture causes one of 

the reasons of an unsuccessful economy.  

  

                                                 
6Iran uses Islamic Hijri calendar, hence there is a difference between Hijri and Gregorian calendars in terms of the first 

day of the new year, so one year of Hijri calendar corresponds to the middle of two years in Gregorian calendar. 1375: 1996-

1997 / 1380: 2001-2002 / 1385: 2006-2007 / 1387: 2008-2009 / 1388: 2009-2010 / 1389: 2010-2011 / 1390:2011-2012 / 1391: 

2012-2013 
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Iran’s Foreign Trade Balance 

 

 
Figure 11: Iran’s Foreign Trade Balanc 

SOURCE: www.amar.org.ir/Portals/1/yearbook/1391/10.pdf 

1375: 1996-1997 / 1380: 2001-2002 / 1385: 2006-2007 / 1387: 2008-2009 / 1388: 

2009-2010 / 1389: 2010-2011 / 1390: 2011-2012 / 1391: 2012-2013 
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Turkey-Iran Trade (Billion U.S. Dollar) 
 

YEARS EXPORT (A) IMPORT (B) TOTAL 

(A+B) 

2017 2,09 5,15 7,24 

2016 4,97 4,69 9,66 

2015 3,66 6,09 9,75 

2014 3,89 9,83 13,72 

2013 4,19 10,38 14,57 

2012 9,92 11,96 21,88 

2011 3,59 12,46 16,05 

2010 3,04 7,65 10,69 

2009 2,02 3,41 5,43 

2008 2,03 8,19 10,22 

2007 1,44 6,61 8,05 

2006 1,07 5,63 6,7 

2005 0,91 3,47 4,38 

2004 0,81 1,96 2,77 

2003 0,53 1,86 2,39 

2002 0,33 0,92 1,25 

2001 0,36 0,84 1,2 

2000 0,24 0,82 1,06 

1999 0,16 0,64 0,8 

1998 0,19 0,43 0,62 
Table 4: Turkey-Iran Trade (Billion U.S. Dollar) 

SOURCE: IRAM (Center for Iranian Studies) 

 

 
Figure 12: Turkey-Iran Trade (Billion U.S. Dollar) 

SOURCE:www.iramcenter.org/erdoganin-iran-ziyareti-ve-4-ekim-ekonomik-kararları/ 
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These two graphs are indicating Turkey’s export to Iran and Turkey’s import by Iran. 

According to IRAM (Center for Iranian Studies), Turkey-Iran foreign trade data signalize that 

during Ahmadinejad period, this bilateral financial relation has been sometimes fluctuating, 

sometimes increasing.  It also means these two states need each other in terms of export and 

import.    

Conclusion 

The Islamic Republic of Iran has been the subject of many scientific studies, theses, 

articles, and books in the literature of international relations. However, unstudied areas still 

remain, pertaining to the Islamic regime and its policies particularly towards Turkey (its 

neighbor in the strategic Middle East region). Comparative analysis is adopted as the main 

methodology, since the main pillars of the study are composed of a comprehensive comparison 

and contrast between Iran’s Khatami and Ahmadinejad governments. 

“Alliances are temporary coalitions of self-interested states who come together for 

instrumental reasons in response to a specific threat. Once the threat is gone, the coalition loses 

its rationale and should disband” (Wendt, 1994: 386). Within this context, Iran has formed 

various alliances with other countries against certain threats. Yet, the relations between Iran 

and Turkey can be argued as shaped via factors beyond alliances against certain threats. 

Remembering Wendt’s arguments, the relations between two countries can be uttered 

ostensibly based on certain political reasons, while they are in fact based on instrumental 

reasons. In this regard, Wendt asserts that states are self-interested entities serving for attaining 

their objectives for their benefit. Turkey’s support for Iran’s nuclear program, for instance, can 

be regarded as an instrumental and temporary maneuver for its own benefit. Thus, the world 

witnessed a bilaterally ostensible alliance until the change of conditions instrumental to both 

countries.  

Purporting his view on the famous Kantian ideology, Wendt says “Kant, for example, 

argued that republican states would create a ‘Kantian culture.’ I agree with that claim, but there 

might be other pathways to the same effect – Islamic states” (Wendt, 1999: 343). Islamic 

Republic of Iran, as both a republican and an Islamic state has successively demonstrated both 

“Kantian culture” and “anti-Kantian culture”, depending on the various governments’ 

ideological orientations. For instance, Khatami leaned on more of peaceful dialogues and 

diplomatic methods of negotiation, while Ahmadinejad followed a more radical and assertive 

strategy towards the rest of the world, including Turkey. Bilateral relations between countries 
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are basically formed by means of security-oriented state cultures on the basis of enemy, rival, 

and friend concepts. Turkey and Iran have seemed to be rivals, although not any evident 

“enemy” label has been used so far. Nonetheless, many describe the relations between Turkey 

and Iran as “friendly nations”, while in reality friendship has not been the main quality of their 

bilateral relations throughout the history of relations between these two countries.  

In sum, this article was undertaken in an attempt to give a general view on political, 

economic and social properties of the Khatami and Ahmadinejad governments to clearly 

distinguish them from each other comparatively, focusing on the altering relations with Turkey 

under the effect of international crises in these years. Furthermore, the Green Movement and 

nuclear program took a place due to their importance inside and outside Iran. A comparative 

approach to the two presidents of Iran gave us the result that the Khatami administration was 

fostering more harmonious relations with Turkey and the international setting was more 

peaceful than Ahmadinejad’s rule. 

Today Rouhani government is also experiencing several economic problems. For 

instance, the structural troubles such as inflation, unemployment, corruption and political 

reasons such as Western embargo are highly crucial. He said that due to international sanctions, 

Iran has faced to unprecedented pressures and it caused Iranian economy worse than 1980-1988 

Iran-Iraq War (BBC Türkçe). Iranian citizens have some expectations from Rouhani and when 

they are not responded, Iranians criticize him automatically, as the President of the state. 

Therefore he announces a national unification against all threats by the enemies. But Iran is a 

quite complicated country and the all relevant factors are multidimensional, some of them 

internal, some of them external. There are many pillars on which Rouhani cannot change 

anything. 

To conclude, throughout this article, I saw that the Islamic Republic of Iran is a state 

whose dynamics are several. Therefore, examining one aspect or one pillar becomes inadequate 

to understand Iran comprehensively. I attempted to present Iran’s different features from their 

perspective and adverse perspectives. International relations are full of conspiracy theories and 

various labels, especially regarding the Middle East and especially regarding Iran. To perceive 

and mirror the realities of Iran inside and her foreign policies towards Turkey, constructivism 

and comparative study were quite helpful for my research. Eventually, I realized that it is 

possible to overcome Sunni-Shia clichés and enmities in several fields from politics to 
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economy. Turkey and Iran may be the leading models for the rest of the region, to reach such a 

consensus. 
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ÖZET 

 
İlk kez Almanya’da 19.yüzyılın sonlarında, hükümet sponsorluğunda oluşturulmuş 

bir sistem olarak başladığı düşünülen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) insanların 

yaşam sürecinin uzaması ve bunun yanında endüstriyelleşme süreci sistemin 

oturmasında büyük payı olmuştur. Ücret alanlarının artması ve bu ücretlerini 

tasarrufa yönlendirmesi süreci hızlanmıştır.  

Günümüze geldiğimizde BES uygulaması dünyada birçok ülkede uygulanmakta, 

sistemin geliştirilmesi doğrudan sürecin uygulanacağı ülkedeki şartlara bağlı 

olmaktadır. Demografik yapıların genç ya da yaşlı olması, o ülkede  sermaye 

piyasalarının konumlandırma durumuna göre değişim göstermektedir. BES 

uygulamaları da doğal olarak ülkelerin şartlarına göre değişim göstermektedir.  

Tasarruf sıkıntısı çeken ülkeler için, yaygın küçük tasarruf sahiplerinin belirlenmiş 

bir süre beklemeleri karşılığında emekli olduklarında sosyal ihtiyaçlarına kolaylıkla 

ulaşacakları bir getiri sahibi olmalarını sağlayan sistem, öte yandan ülkenin 

kalkınmasında rol oynayacak orta ve uzun vadeli yatırım fonlarının  oluşmasına yol 

açmaktadır. O nedenle Sosyal Güvenlik Sistemini tamamlayan yasa ile düzenlenmiş 

ve yatırımcılarına vergi avantajları tanınarak özendirilmiş bir “Geleceğe Yatırım” 

Sistemidir.  

Emeklilik Fonlarının kısa vadeli alım-satım işlemleri yerine, uzun vadede geliri elde 

etme hedefi Sermaye Piyasaları’nda uzun vadeli, ülkeye katma değer yaratacak 

Kurumsal Yatırımların artmasına imkan sağlamaktadır.  

Ülkemizde uzun yıllar süren yüksek enflasyon ortamı ve uzun yıllardır yaşanan 

finansal krizlerin, terör olaylarının ve siyasi belirsizliklerin vatandaşlarımızın 

tasarruf ve yatırım alışkanlıkları üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.  

Bu çalışmamızda ülkemizde uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nin, hem 

yurttaşlarımızın tasarruflarının değerlendirilmesi hem de diğer başarılı uygulamaları 

bulunan ülkelerde olduğu gibi, ekonomik, finansal, sosyal sorunlarına çözüm 

getirecek uygulamaları tartışacağız.  

 
Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Finansal Piyasalar, Tasarruf ve 

Yatırım  

Alan Tanımı: Ekonomi ve Finans, Bireysel Emeklilik Sistemi  
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ABSTRACT  
The private pension system, which for the first time,  was thought to have begun to 

be sponsored by the government in Germany in the late 19th century,  played a 

significant role in the prolongation of the life span of the people as well as the 

industrialization process. The system also accelerated the process of increasing wage 

areas and directing these wages to savings. 

When we come to the present day, the implementation of individual pension system 

is extensively used in many countries around the world and the development of the 

system depends directly on the conditions in the country where the system will be 

practised. The fact that the demographic structures are young or old varies according 

to the positioning of capital conditions in that country. The practices of the individual 

pension system depend naturally on the conditions of the country.  

For the contries having saving shortages, the system does not only allow small 

savings holders to have an income that they can easily access to their social needs 

when they retire for a certain period of time, but it also leads to the creation of 

medium and long-term investment funds in the country's development. For this 

reason, by complementing the social security system regulated by law, the individual 

pension system is a system of assurance that encourages investors to gain tax 

advantages. 

The objective of long term maturities of pension funds instead of short-term trading 

is to increase the corporate investments that would create added value for the long-

term country in the capital markets. 

Long-term inflation in our country and the financial crises, terror events and political 

uncertainties that have been experienced for many years have had negative effects 

on the savings and investment habits of citizens. 

In this study, we will discuss the applications of the private pension system 

implemented in our country in evaluating the savings of our citizens, as well as the 

practices that might solve the economic, financial and social problems as in other 

countries with other successful practices. 
 

Key Words: Private pension system, financial markets, savings and investment 
Field Descrıptıon: Economics and finance, private pension system 
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1. GİRİŞ 

Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmakta olan “Bireysel Emeklilik Sistemini (BES)” 

kişilerin aktif yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları, uzun vadeli  yatırıma yönlendirerek, 

emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini 

amaçlayan özel bir emeklilik sistemidir.  

Sistem, bireylerin geliri elde ettikleri dönemde düzenli olarak  tasarrufta bulunmaları, 

yatırıma yönlendirilen  tasarruflarıyla birikim oluşturmaları ve emeklilikte gelir elde etmeleri  

üzerine kurulmuştur. Sistem ile bir taraftan  bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyini 

yükseltmekte, diğer yandan oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ekonomiye ciddi bir kaynak 

yaratmakta ve finansal piyasaların derinleşmesine katkı sağlamaktadır.  

 Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmakta olan BES, amaçları özetle şunlardır: 

- Bireylerin yaşlılıklarında kullanmaları amacıyla, güvenli bir şekilde tasarruf 

yapmalarını sağlamak, 

- Bu tasarrufları teşvik etmek, piyasalar aracılığı ile yatırıma yönlendirmek ve 

düzenlemek, 

- Emekli aylığı ve toptan geri ödeme yoluyla, katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek 

gelir sağlanarak, refah düzeylerini artırmak. 

Özetle BES, bireylerin emekliliklerinde rahat etmeleri için çalışma dönemleri boyunca 

düzenli olarak tasarrufta bulunmalarını  sağlayan, “Sosyal Güvenlik Sistemi”ni  tamamlayan  

yasayla düzenlenmiş, yatırımcılarına vergi avantajları tanınarak özendirilmiş bir “Geleceğe 

Yatırım” Sistemidir. 

Türkiye’de var olan sosyal güvenlik  kuruluşlarının çeşitli nedenlerden dolayı bireylerin 

emeklilik  ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmış, yaşam sürelerinin uzaması ile de planlı bir 

tasarruf sistemi  ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaca yönelik olarak 7 Nisan 2001 tarihli 

Resmi Gazetede yayınlanan ve 6 ay sonra yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi  Kanunu ile sosyal güvenlik sistemimizde yeni bir adım atılmış  ve bireysel 

emekliliğe  olanak tanıyacak yasal düzenleme  uygulamaya konulmuştur.  

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  verilerine göre nüfusun %20’si sigorta kapsamı 

dışındadır. Türkiye’de ve dünya da bu eksiklikleri karşılamak amacı ile kurulan özel bireysel 

emeklilik  sistemleri, bazı ülkelerde sosyal güvenlik sistemine alternatif olarak kurulurken, bazı 

ülkelerde de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı  olarak kurulmuştur.  
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Bu çalışmanın yapıldığı ay içinde, 10 Nisan 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı 

Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomik program kapsamında yaptığı açıklamada, 

yeni bir düzenleme ile Kıdem Tazminatı ile BES’in entegre edilip, işverenden kesilecek kıdem 

tazminatlarının  Otomatik Katılım altında birleştirileceğini, BES’te şu anda 98 milyar TL 

toplanmış olduğunu, Kıdem Tazminatının katılımı ile toplam birikimin 500 milyar TL’ye 

ulaştırılacağını belirtti. (10 Nisan 2019, Medyadan) 

Kıdem tazminatlarının BES ile birleştirilmesi ülkemizin önemli fonlama sorunlarının 

bulunduğu döneme rastlaması bir zorunluluk gibi görülmesine rağmen daha ilk günlerde 

beklendiği gibi işçi sendikaları ve kanaat önderlerinin  eleştirilerine uğramış olup  bu husustaki  

tartışmalar ayrı bir inceleme konusudur.  

2. GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ  

Gelişmiş ülkelerdeki tasarrufların bir kısmını, bireysel emeklilik yatırım fonları 

oluşturmaktadır (mutual funds). Ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yatırım 

kaynaklar da bu fonlardan oluşmaktadır.  

2007 yılında ABD’de konut kredilerinde  ortaya çıkan sorunlar ile başlayan küresel 

dalgalanmalar likidite krizine dönüşmüş ve global çapta sermaye piyasalarının olumsuz 

etkilemiştir. Hisse senedi piyasalarında meydana gelen düşüş nedeni ile bireysel emeklilik 

fonlarında daralmalar yaşanmış, 2008 yılında OECO ülkelerinde toplam emeklilik fonlarının 

varlık değeri yıl içinde %20 azalmıştır.  

2.1. ABD ve OECD Ülkelerinde BES  

Bugün dünyada en büyük kurumsal yatırım ve tasarruf sistemi olarak ön plana çıkan 

bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğü 43.4 trilyon doların üzerindedir. OECD’nin Figures 

2006 – 2007 dökümanındaki bilgilere göre, ABD tek başına 12,3 trilyon dolarlık fon 

büyüklüğüyle lider konumdadır. Bu tutar 30 ülkenin GSYH’ları toplamının yüzde 87.6 sına 

karşılık gelmektedir.  

ABD’de bireysel emeklilik fonları 1990 yılından bu yana her yıl ortalama %13 oranında 

büyüme kaydetmiştir. ABD’de toplam bireysel emeklilik hesaplarındaki kaynakların %60’ına 

yakın yatırım fonlarında tutulmaktadır.  

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

295 

Tablo 1 – Dünyadaki Bireysel Emeklilik Fonları  

2011-2018 yıllarındaki OECD Ülkelerindeki Yönetilen BES Fonları (OECD) 

 

 
Kaynak: oecd.org:2018 Tablo 1 

 

ABD’de bireysel emeklilik fonları 1990 yılından bu yana her yıl ortalama %13 oranında 

büyüme kaydetmiş, bu kaynakların %60’ına yakını yatırım fonlarında tutulmaktadır.  

2.2.  Bireysel Emeklilik Sistem (BES)  ve Finansal İstikrar  

Bireysel Emeklilik Sisteminde toplanan fonlar ülkenin tasarruf hacminin artmasını 

sağlamaktadır. Sistemden yoksun ülkelerde küçük tasarruflar yastık altında tutulurken, 

yatırımlara yönlendirilecek fonların birikimi yeterli olamamaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi 

(BES) ile bu küçük tasarruflar bir araya getirilerek kayıt altına alınırken, aynı zamanda finansal 

sistemin derinleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunacak fon birikimi sağlanmaktadır.  

Emeklilik fonlarının kısa vadeli alım satım işlemleri yerine uzun vadede getiri elde etme 

hedefi, sermaye piyasalarında uzun vadeli kurumsal yatırımların artmasına olanak vermektedir. 

Bu durum ise kısa vadeli sermaye hareketlerinin yol açacağı dalgalanmaları ve bunların 

etkilerini sınırlarken, sermaye piyasalarının krizlere karşı direncini artırmakta ve bunların 

yatırımcılar için daha güvenli olmasına katkıda bulunarak finansal istikrarı olumlu yönde 

etkilemektedir. (Erdoğan, N. S.236) 

Bireysel Emeklilik Sistemi ile sermaye piyasalarına uzun vadeli yeni fonların gelmesi ve 

düzenli fon girişinin sağlanması, faiz oranlarının düşmesine katkıda bulunurken, kamu ve özel 

sektörün borçlanma imkânlarını artırmaktadır. Bu şekilde kamu kesimi daha uzun vadeli ve 

düşük faiz oranından borçlanabilirken, bütçe açıklarının ve kamunun sosyal güvenlikten 

kaynaklanan yükünün azalması sayesinde finansal sistem daha sağlıklı işler hale gelmektedir. 

Özel sektörün finansman kaynaklarına yönelik imkânlarının artması ise menkul kıymet 
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ihraçlarının ve yatırımların artmasını, risklerin ise piyasa yatırımcıları arasında paylaşılmasını 

sağlamaktadır. 

Yatırımlara yönlendirilen tasarruflar, üretim ve istihdamın artmasını sağlarken istikrarlı 

ekonomik büyümeyi destekleyen önemli bir kaynak haline gelmektedir. Ayrıca, tüketimin 

azalmasıyla artan tasarruf hacmi enflasyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olurken, 

ülkemizde olduğu gibi fonların daha çok yerel para cinsinden tutulması ise ulusal para birimine 

olan güveni pekiştirmektedir. 

Sistemin temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli 

tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları 

dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini 

sağlamaktadır. (Erdoğan, N. S.237) 

2.3. BES’in Finansal Piyasalar Üzerinde Etkisi 

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ile yaratılacak fonların; zaman zaman kısa vadeli 

spekülatif sermaye hareketleri sonucu ortaya çıkan finansal krizleri engelleyeceği veya en 

azından krizin derinliğini azaltacak bir etki yaratacağı ileri sürülmektedir. Dünyada yaygın 

olarak kullanılan ve ekonomilere uzun dönemli kaynak sağlayan  emeklilik sistemini, uzun 

dönemde ülke ekonomisine  büyük bir dinanizm getirmesi beklenmektedir.  

Finansal hayatın birçok sahasını etkileyen ekonomik büyüme ile sermaye piyasalarının 

derinleşmesi, piyasa endekslerinin ve kapitalizasyonunun gelişimi arasında yüksek bir 

korelasyon  bulunmaktadır. Finansal piyasalar, özellikle de hisse senetleri piyasası  etkinleşip 

derinleştikçe özel sektörün finansmanına yönelik imkanların artması, riskin dağıtılmasına 

katkıda bulunup, uzun vadede yüksek getirili projelere finansman sağlayarak ekonomik 

büyüme üzerinde uyarıcı etki yapacaktır. (Dağlar, 2006:125) 

İstikrarlı ve uzun dönemli yatırımların sermaye piyasaları üzerindeki ilk etkisi 

volatilitenin düşürülmesi suretiyle istikrarlı bir büyümenin sağlanması olmaktadır. Yüksek 

volatilite, hisse senedi fiyatlarının kaynak tahsisinde güvenilir bir gösterge olmasını 

engellemekte, riskten kaçınan  yatırımcılarının hisse senetlerinden  uzaklaşmasına neden 

olarak, halka açık işletmelerin kaynak maliyetini artırmaktadır. Özel emeklilik fonu 

yatırımlarının sermaye piyasalarında önemli boyutlara  ulaştığı ülkelerde, piyasaların  

volatilitesinde kayda değer gerilemeler elde edilmiştir. 1976 – 1991 döneminde hisse senedi 

fiyatlarının ortalama standart  sapması Arjantin’de %30, Brezilya’da %18, Tavyan’da %17 iken 
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ABD’de %5, Avrupa genelinde ve Japonya’da %7 düzeyinde gerçekleşmiştir. (Ergenekon, 

1998:28) 

OECD ülkelerinde, özel emeklilik fonlarının portföy varlıkları incelendiğinde, uzun 

vadede yüksek getiri sağlayan hisse senetleri ve tahvillerin payının büyük olduğu 

görülmektedir. Hisse senetleri yatırımını emeklilik  fonları için cazip kılan unsurlar; uzun 

vadede d-risk düzeyinin makul sınırlara gerilemesi ve fonların yüksek getiri düzeyine 

ulaşabilmesidir. (oecd.org.tr) 

3. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ  

Ülkemizde BES, ilk kuruluşunda optimal bir yapıda oluşturulmamış ve yıllar içinde de 

bu yapı kendini olumlu yönde yeterince geliştirmemiştir.  

27 Ekim 2003 tarihinde  ilk emeklilik planlarının  onaylanması ile fiilen  uygulamaya 

geçen  BES, dünyadaki benzerleri gibi, bireylerin çalışma hayatları boyunca tasarruf 

yapmalarını sağlamak ve bu tasarrufların emeklilik dönemlerinde ek gelir olarak kullanılmasına 

olanak vermek amacıyla mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin  tamamlayıcısı  olarak 

getirilmiştir.  

Ülkeye yararı, ekonomimize uzun dönemli kaynak yaratılması ve sermaye piyasalarının 

geliştirilmesi olacaktı.  

Tablo 1:   05.04.2019 tarihi itibariyle BES Özet Verileri  

Katılımcıların Fon Tutarı: 81.456,3 milyon TL  

Devlet Katkısı Fon Tutarı: 11.988,2 milyon TL  

Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı:  6.810.955 kişi  

Katkı Payı Tutarı: 59.784,4 milyon TL  

Yatırıma Yönlenen Tutar:  58.830,8 milyon TL  

 

Kaynak: egm.org.tr (2019) 

Türkiye ekonomisi açısından da, BES bünyesinde biriken fonların, gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi sermaye piyasası aracılığı ile ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunması, 

yatırımcıların da bu uzun vadeli büyümeden pay alarak varlıklarını  artırmaları 

hedeflenmektedir.  

3.1. Türkiye’de Tasarruf Profili ve BES 

BES’lerin temel hedefi, katılımcılarını  iki temel riske karşı  koruma sağlamaktır: 

a. Uzun Yaşama Riski: Türkiye’de doğuşta yaşam kadınlarda 75.3, erkeklerde 

80.8 yıla, ortalamada ise 78 yıla yükselmiştir. 56 yaşında emekli olan bir kişinin 22 yıl sürecek 
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bir emeklilik yaşamı  olacak demektir. Bu uzun emeklilik  dönemi bütçelerini sadece kamu 

emeklilik  sistemlerinden gelecek gelirler üzerine planlamak oldukça risklidir. Bu dönemi BES 

ile takviye etmek bir zorunluluk haline gelmiştir.  

b. Enflasyon Riski: Yüksek Enflasyon yaşayan ülkelerde yaşayan halkın alım 

gücü zayıflamaktadır. 1971-2018 yılları arasında ülkemizin ortalama enflasyon oranı %35 

olmuş, özellikle de 1971-2003 yılları arasında %71’lik ortalama yüksek enflasyon bir başka 

ülkede yaşanmamıştır.  

Son yıllarda ülkemizdeki enflasyon oransal olarak düşmüş olsa bile ekonomimiz ve 

bireysel birikimlerimiz için uzun vadeli bir tehdit olarak durmaktadır. 

Yıllar süren yüksek enflasyon ortamı ve 1960'lı yıllardan beri yaşanan krizlerin, 

darbelerin, terör olaylarının, politik belirsizliklerin vb. vatandaşlarımızın tasarruf ve yatırım 

alışkanlıkları üzerinde çok önemli olumsuz etkileri olmuştur. Bunların sonucunda ülkemizde; 

- Az tasarruf edilmektedir. 

- Ailelerde Finansal planlama / bütçe yapma kültürü oluşmamıştır. 

- Aile içinde parasal konular açıklıkla konuşulmamaktadır. 

- Halk gerçek olmayan ihtiyaç malları satın alınmakta ve borç içinde yüzmektedir.  

- Düzenli birikim yapılmamakta,  finansal konularda planlı davranılmamaktadır.  

- Birikimlerimizi ağırlıklı olarak kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmekte ve 

verimsiz yatırımlar yapılmaktadır.  

- Kaderci bir yapı varlıkların yeterince sigortalanmamaktadır. (Köksal, A.2019) 
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3.2. Türkiye Hane Halkı Yatırımı ve Analizi  

Tablo 2: 

 
 
Kaynak : TCMB Hanehalkı Finansal Varlıkları Anketi Kasım 2018  

 

Tablo’da görüleceği üzere; 

- Vatandaşlarımız finansal yatırımlarının  çok önemli bir bölümünü (%84) bankalardaki 

kısa vadeli mevduat hesaplarında veya nakitte değerlendirmektedirler. 

- Toplam finansal birikimlerin yarısına yakını (%43) ortalama vadesi bir ay civarında olan 

TL mevduat hesaplarındadır.  

- Toplam finansal varlıkların %36'sı yabancı para cinsinden mevduat hesaplarında olup, 

bu hesapların vadeleri de genelde 1 ayın biraz üzerindedir.  

- Sermaye piyasası enstrümanlarına ayrılmış olan birikimler neredeyse ihmal edilecek 

boyutlardadır. Toplam yatırımlardan hisse senetleri %5, yatırım fonları %3 pay almaktadırlar. 

Tahvil ve bono gibi sabit getirili sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar çok küçük 

boyuttadır.  

- Son yıllarda önemli bir gelişme gösteren Emeklilik Yatırım Fonlarının payı toplam 

yatırımlar içinde %6'ya ulaşmıştır. Ancak fon emeklilik fonlarının içindeki varlıkların dağılımı 

da genelde kısa vadeli bir perspektif ile yapılmaktadır.  

- Yurtdışı yatırım araçlarına (uluslararası hisse senetleri, tahviller, vb.) yapılan yatırımlar 

da ihmal edilebilecek boyutlardadır.  

- Türkiye'de kayıt dışı ekonominin gayri safi milli hasılaya oranı hakkında net bir bilgi 

yoktur. Çeşitli araştırmalar bu oranı %15 ile %30 bandında raporlamaktadırlar. Toplam tutar 

net olarak bilinmemesine rağmen vatandaşlarımızın finansal sistem dışında tuttukları (yastık 
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altı tabir edilen) döviz ve altın yatırımlarının tüm hane halkı varlıklarının %10'u ile 20'si 

arasında olduğu tahmin edilmektedir.  

Özetle, kayıt dışı varlıklar da hesaba katıldığında (kabaca bir hesapla) finansal 

yatırımlarımızın %50'si aylık TL mevduata, %50'sini de bir kısmı yastık altında olan 

altın ve dövize yatırılmaktadır.  

Bu portföy dağılımı sadece kriz dönemlerinde iyi bir performans göstermekte olup, 

uzun vadede ne vatandaşlarımıza ne de ülkemize fayda sağlayacak bir yapıdadır.  

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yukarıdaki sorunun tek çaresi olmasa da bu yönde 

atılmış önemli bir adımdır.  

3.3. Türkiye BES Yatırım Profili Analizi 

Yurttaşların BES'teki yatırımlarının  nasıl değerlendirildiği, birikimlerin  uzun vadede 

enflasyona ve uzun yaşam riskine karşı koruyacak bir portföy dağılımı kompozisyonu var 

mıdır? Bakalım: 

Tablo 3: Emeklilik Fonlarının Dağılımı  

 

Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi Verileri Ocak 2019  

BES bünyesinde biriken yatırımların birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de 

sermaye piyasası vasıtası ile ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunması, yatırımcıların 

da bu uzun vadeli büyümeden pay alarak varlıklarını arttırmaları hedeflenmektedir. Ancak 

yukarıdaki varlık dağılımını detaylı bir şekilde incelediğimizde uzun vadeli bir perspektifle 

oluşturulması gereken BES varlık dağılımının da eski alışkanlıklarımıza göre şekillendiği 

gözlemlenmektedir. 
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4. TÜRKİYE’DE  BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞMESİNİ 

ENGELLEYEN UNSURLAR 

a) BES’ler ve fonları yöneten Portföy Yönetim Şirketleri (PYS) arasındaki yönetim 

ücretleri paylaşamında sorunlar yaşanmakta olup, sistemin optimal bir mimariye 

kavuşturulmaması maliyetleri artırmaktadır. (BES yatırımcısının yıllık maliyeti %2 

dolayındadır) 

b) PYS, düşük gelirleri nedeniyle, iyi eleman ve teknolojiye yeterli kaynak 

ayıramamaktadır.  

c) BES’teki önemli sorunların başında, yatırımcılara sisteme ilk dahil olduklarında 

ve ilerleyen dönemlerde sağlıklı bir varlık dağılımı hizmeti verecek  bir yapıda olmamasıdır. 

Yatırımcıların yüzde %90’ı yılda 6 kez olarak belirlenen değişiklik haklarını kullanmamaktadır.  

d) Emeklilik Şirketleri günümüz teknolojisini verimli kullanmamaktadırlar. Yeni 

teknoloji uygulamaları ile katılımcıların risk tercihlerinin belirlenmesi, varlık dağılımı ve 

portföy dengeleme işlemlerinin tüm hesaplara uygulanabilecek şekilde geliştirilmesi ve 

raporlamaların çok daha etkin ve şeffaf yapılması mümkündür.  Bunları ülkemizde ancak 

kısmen uygulayan emeklilik şirketi sayısı çok azdır.  

e) Sistemin çıkışa izin verdiği 56 yaş emeklilik için çok erkendir. Bunun 

uzatılmasının ilk başta caydırıcı olacağının ve katılımcıların tepkisini çekeceği açıktır. Anca 56 

yaşına kadar çok uzun sürebilecek bir emeklilik dönemi için anlamlı bir birikim oluşturabilmek 

mümkün değildir. Yaş sınırının zaman içinde yükseltilmesi uzun vadede katılımcıların lehine 

olacaktır.  

- Uzun vadeli bir portföyde yüksek bir pay alması gereken hisse senedi yatırımlarının 

BES portföylerindeki oranı sadece %10 civarındadır (bu endeks fonları, hisse senedi fonları ve 

diğer fonlardaki hisse senetlerinin toplam fon büyüklüğüne oranıdır).  

- Çok kısa vadeli olan ve belirli dönemler dışında hemen hemen hiç reel getiri üretmeyen 

Borsa Para Piyasası, Ters Repo ve benzer para piyasası araçlarına yatırım yapan fon türleri 

toplam varlıklarının beşte biri (%20) düzeyindedir.  

- Sabit getirili menkul kıymetlerin (Özel Sektör Borçlanma Araçları, Devlet Tahvili) 

toplamdaki oranı %40 civarındadır.  

- Döviz cinsinden olan Kamu Dış Borçlanma Araçları’nın toplamdaki payı %11’dür.  

- Yabancı varlıklara yapılmış olan yatırımlar sadece %3 oranındadır. 

Yukarıdaki dağılım günümüz şartlarında şekillenmiş olup, bu dağılımın kesinlikle doğru 

veya yanlış olduğunu söylemek yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak bu varlık 
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dağılımında geçmişten gelen alışkanlıkların önemli rol oynadığı ve bu dağılımın içinde 

bulunduğumuz ortamdaki belirsizlikler yüzünden kısa vadeli bir perspektif ile şekillendiğini 

söylemek mümkündür.  

Özetle, 80 milyondan büyük bir nüfusa sahip olan ülkemizde %25 oranında devlet 

katkısına rağmen BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS)’ye yeterli ilgi olmamasının temel 

nedenleri şunlardır: 

- Vatandaşlarımızın ortalama gelir seviyesinin düşüklüğü, birçoğunun birikim yapacak 

gelirinin olmaması, 

- Geçmişten gelen kötü tecrübelerin getirdiği devlete karşı güven eksikliği, 

- Finans sektörüne, özellikle sermaye piyasası kuruluşlarına olan güven eksikliği, 

- Finansal okuryazarlık seviyesinin düşüklüğü, 

- Uzun yıllar süren enflasyon ve krizler ortamının genlerimize işletmiş olduğu kısa 

vadecilik, 

- Sistemin işletme maliyetlerinin yüksek olması, 

- Bireysel Emeklilik Şirketlerinin BES katılımcılarına emeklilik planlama ve varlık 

dağılımı konularında yeterince yardımcı olmamaları, 

- Fon performanslarının katılımcılar ile şeffaf bir yapıda, yeterince paylaşılmaması ve, 

- Toplumumuzun büyük bir bölümünde 'Uzun Yaşam Riski'nin anlaşılmamış olması ve 

uzun vadede sosyal güvenlik sistemimizin kaçınılmaz olarak zayıflayacağının bilincinde 

olunmamasıdır.  

(Köksal, A. Nisan 2019) 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ekonomik ve finansal etkileri bu kadar fazla olan BES’in geleceğe yönelik olarak daha 

sağlıklı gelişmesini sağlamak için önemli faktör olan vatandaşlarımızın ortalama gelir 

seviyesinin düşüklüğü konusunda yapabileceği fazla bir şey yoktur. Ancak sistemin optimal ve 

başarılı ülkelerdeki uygulamalar düzeyine getirilmesi şarttır.  

1. Finans sektörünün tüm paydaşlarının elele vererek finansal okuryazarlık 

çalışmalarını hızlandırmaları ve geçmişte olduğu gibi bu konuda "tribüne oynayarak" değil, 

gerçekten etkili ve yaygın çalışmalar yaparak vatandaşlarımızı tasarruf, birikim ve yatırım 

konularında bilinçlendirmeleri gerekmektedir. Bankalar Birliği, Sermaye Piyasaları Birliği, 

Finansal Kurumlar Birliği, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Katılım Bankaları 

Birliği gibi birliklerin yöneticilerinin Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren tüm kurumlar, 

sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bir araya gelerek finansal okuryazarlık konusunda 

yeni bir yol haritası çizmeleri gerekmektedir. 

2. BES'in güvenli bir sistem olduğu herkese anlatılmalı, vatandaşlarımızın 

geçmişte yaşanmış olan olumsuz olayların bu sistemde gerçekleşmesinin mümkün olmadığı 

konusunda ikna edilmeleri gerekmektedir.  

3. İşletme maliyetlerinin yüksekliği önemli bir sorundur. Burada bir “economies of 

scale” sorunu olduğu kesindir. Ancak bu sorunun zaman içinde katılımcı sayısının artması ve 

yönetilen fonların büyümesi ile kendiliğinden düzeleceğini bekleyerek katılımcılara yüksek 

maliyetler yüklemek doğru değildir. Katkıların aktif yönetilen fonlardan ziyade çok daha düşük 

maliyetli "Borsa Yatırım Fonları"na yönlendirilmeleri getirileri yükseltecektir.  

4. Emeklilik şirketlerinin mevzuat değişikliği ile yatırım danışmanlığı şirketlerine 

evrilmeleri, her katılımcıya mutlaka emeklilik planı ve varlık dağılımı konularında yol 

göstermeleri ve özellikle varlık dağılımı ve zaman içindeki portföy dengeleme / fon değiştirme 

konularında yardımcı olmaları gerekmektedir. 

5. Sistemdeki fon sayısını azaltmak, katılımcılara yaş gruplarına, risk tercihlerine, 

hayat evrelerine, vb. yönelik uzun vadeli “paket çözümler” sunmak ve daha ilk aşamada onları 

uzun vadeli düşünmeye ikna etmek gerekmektedir.  

6. Emeklilik şirketleri fon getirileri konusunda yatırımcılara net analizler 

sunmamaktadırlar. Yatırımcıları fonların bireysel getirileri değil, kendi portföylerinin toplam 
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getirileri ilgilendirir. Yatırımcılarının portföy getirilerinin, devlet katkısı ayrı tutularak şeffaf, 

kolayca ulaşılır ve anlaşılır bir şekilde raporlanması şarttır.  

7. Son olarak, vatandaşların birikimlerini alıp onların geleceği ile ilgili büyük bir 

sorumluluk altına giren tüm finans sektörü çalışanlarının asli misyonlarının katılımcıların 

birikimlerini onların ihtiyaçları ve risk tercihleri doğrultusunda en adil ve verimli şekilde 

yönetmek ve onları geleceğe hazırlamak olduğunun bilincinde olmaları gerekmektedir. 

Yatırımcıların çıkarları şirket çıkarlarının önünde gelmelidir. Bu bilinçte olmayan hiçbir kimse 

bu sektörde çalışmamalı, çalıştırılmamalıdır.  

Devletimiz 2013 yılından itibaren %25’lik katkı payı ile BES’i desteklemekte olup tüm 

paydaşlara sistemi geliştirmeleri için zaman kazandırmıştır. Ancak aradan altı yıl geçmiş 

olmasına rağmen bu zamanı iyi kullanamadığımızı düşünüyorum. Endişem, sürdürülemez olan 

bu desteğin sonlandırıldığı günden itibaren BES’in kan kaybetmeye başlayacak olmasıdır. 

Bizlere düşen görev, BES’i devlet desteği olmadan dahi vatandaşlarımızın rahatlıkla 

anlayabilecekleri ve güven duyacakları, günümüz teknolojilerini kullanan, düşük maliyetli, 

uzun vadede katılımcılarına kazandıran ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine destek veren, 

hatta zaman içinde sadece yurtiçi değil, yabancı yatırım araçlarına da yatırım yaparak daha 

sağlıklı bir varlık dağılımı içeren bir sistem haline dönüştürmektir. 

2007 yılı küresel krizi üzerinden on yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hem dünya 

finansal piyasalarındaki kırılganlıklar halen sürmekte, ülkemizin de içinde bulunduğu Gelişen 

Ülkelerin hemen tümünde, bir süre iyileşme görülmesine rağmen, bugün büyük ekonomik ve 

finansal sorunlar artarak devam etmektedir.  

Kendi tasarrufları ile büyüyemeyen her ülke gibi, Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme 

yakalayabilmesinin, sürekli dış piyasalardan borçlanmak suretiyle gerçekleşmesi olanaksızdır. 

Ülkenin kredibilitesi, şeffaf ve düzenli işleyen para ve sermaye piyasaları yanında doğrudan ve 

pozitif yatırımcılarına güven verecek dünyada genel kabul görmüş yasal ve yapısal reformların 

bulunması gerekir.  

Türkiye bu konuda gereken altyapısını gerçekleştirememiş, bu çalışmamıza konu olan 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi orta ve uzun vadeli yerel kaynağa ulaşma açısından, 

başarılı ülkelerdeki bu hususta benzer yönetim metotlarının zaman geçirmeden uygulanması 

gerekir.   
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ÖZET 

 Çalışmada, finansal gelişme ve büyüme arasındaki ilişki finans piyasaları 

içinde önemli yere sahip olan bankacılık sektörü üzerine yoğunlaşılmaktadır. 

Bankalar teknolojinin gelişmesine parelel olarak teknoloji alt yapılı inovatif ürün ve 

hizmetlere ağırlık vermektedir. Bu çerçevede çalışmada, bankacılık sektöründe 

finansal inovasyonlar ile Türkiye ekonomisi ve Türkiye’nin bölgesel ekonomisinin 

büyümesi arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. Türkiye ve bölgeler için kullanılan 

inovasyon değişkenleri için Temel Bileşen Analiz yöntemiyle yeni endeksler 

oluşturulmuştur. Türkiye analizinde 1998-2017 dönemi yıllık veriler kullanılmıştır. 

Her değişken için Genelleştirilmiş Dickey Fuller Birim Kök testi yapıldıktan sonra 

ARDL Eşbütünleşme Testi yapılmıştır. Uzun dönemde inovasyonların, sermaye 

büyüme oranın ve GSYİH içinde ki sanayinin payının Türkiye ekonomisinin 

büyümesine pozitif ve anlamlı katkı sağladığı bulunmuştur. Türkiye’nin bölgeleri 

için yapılan analizde ise; 2007-2017 dönemi yıllık veriler kullanılarak 

Genelleştirilmiş Moment Metodu kullanılmıştır. Arelona ve Bond Genelleştirilmiş 

Moment Tahmincisi sonuçlarına göre, gecikmeli bağımlı değişken büyümeyi 

açıklamakta anlamlı ve işareti pozitif olarak bulunmuştur. GSYİH içindeki sanayinin 

payı ve bankacılıkta finansal inovasyonu açıklamak için oluşturduğumuz iki 

endeksten biri olan infon değişkeni büyümeyi açıklamakta anlamlı ve pozitif işaretli 

olarak bulunmuştur. Toplam nüfustaki kent nüfus oranı ise istatiki olarak anlamlı 

fakat işareti beklenilenin tersine eksi olarak bulunmuştur. Kredi değişkeni ise hem 

istatiki olarak hem de işaret olarak büyümeyi açıklamakta anlamsız bulunmuştur. 

Arellono ve Bover/Blundell ve Bond’un İki Aşamalı Sistem Genelleştirilmiş 

Momentler Tahmincisi sonuçlarında ise, sadece gecikmeli bağımlı değişken 

büyümeyi açıklamakta anlamlı bulunmuştur. Bölgeler için yapılan Havuzlanmış 

Veri metodu ile bağımlı değişken düzey ve oran cinsinden analiz edilmiştir. Bağımlı 

değişken olarak GSYİH alındığında ki sonuçlar; inovasyon fonlama değişkenin 

büyüme üzerine etkisi istatiki olarak İstanbul, Ege, Doğu Marmara, Orta Anadolu, 

Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde anlamlı bulunmuştur. Bağımlı 

değişken olarak GSYİH büyüme oranı alındığında ki sonuçlar ise; inovasyon 

fonlama değişkenin büyüme üzerine etkisi istatiki olarak İstanbul, Batı Marmara, 

Ege, Kuzeydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinde anlamlı bulunmuştur. 

Türkiye ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde bankacılık sektöründe yaşanan teknolojik 

gelişme, küreselleşme ve bilginin öncülüğünde gelişim gösteren inovasyon temelli 

ürün ve hizmetler ekonomiye olumlu ve pozitif katkı sunmaktadır. Bu durum 

Schumpeter’in görüşünü ve içsel büyüme teorilerini destekler niteliktedir.   

 
Anahtar Kelimeler: Finansal İnovasyon, Bankacılık Sektörü, Bölgeler, Dinamik Panel 

GMM Metodu, ARDL Eşbütünleşme Testi  
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ABSTRACT 

 
This study focuses on the banking sector which has an important place in financial 

markets for  the relationship between financial development and growth. In parallel 

with the development of technology, banks focus on innovative products and 

services with technology infrastructure. In this context of study, the relationship 

between  the financial innovations in banking sector and economy of Turkey and 

local economic growth in Turkey have been revealed. For the innovation variables 

used for Turkey and the regions,  the new indexes have  been established with 

Principal Component Analysis Method .In analysis of Turkey, it is used annual data 

of 1998 and 2017. After generalized Dickey Fuller Unit Root test for each variable, 

ARDL cointegration test was performed. It was found that long term innovations, 

capital growth rate and the share of industry in GDP have positive and significant 

contribution to the growth of economy in Turkey. In the analysis conducted for 

Turkey's regions; Generalized Moment Method was used by using annual data for 

2007-2017 period. According to Arelona and Bond Generalized Moment Estimator 

results, it was found that the lagged dependent variable was significant and has 

positive sign for explaining growth. The infon variable, which is one of the indices 

we have created to explain the share of industry in GDP and financial innovation in 

banking, has found to be significant and positive in explaining growth. The urban 

population ratio of the total population was statistically significant, but the sign was 

negative, contrary to the expectations. Credit index, has been meaningless in 

explaining growth both statistically and sign. In Arellono and Bover / Blundell and 

Bond's Two Staged Generalized Moments Estimator results, only lag-dependent 

variable has been found meaningful in explaining growth.  In the Pooled Data 

method for the regions, the dependent variable was  analyzed in terms of level and 

ratio. When the GDP is taken as a dependent variable ; the effect of innovation 

funding variable on growth has found to be statistically significant in İstanbul, 

Aegean, Eastern Marmara, Central Anatolia, Middle East Anatolia, Southeastern 

Anatolia regions. When the growth rate of GDP is taken as the dependent variable; 

the effect of the innovation funding variable on growth has been found to be 

statistically significant in İstanbul, West Marmara, Aegean, Northeast Anatolia, and 

Western Black Sea regions. Turkey and technological developments in the banking 

sector in some regions, globalization and innovation-based products and services 

under the leadership of information showing the development has a positive 

contribution to the economy. This supports Schumpeter's idea and internal growth 

theories.  
 

Key Words: Financial Innovation, Banking Sector, Regions, Dynamic Panel GMM Method, 

ARDL Cointegration Test. 
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1. GİRİŞ 

Ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek ve bunu sürdürebilmek gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler için önemli konular arasında yer almaktadır. Ekonomik büyümenin sağlanabilmesinde 

ülke ve ülkenin bölgelerindeki finans piyasaları  etkin rol oynamaktadır. Ekonomik büyüme ve 

finansal gelişme arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik son yıllarda akademik anlamda 

çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir (Ahmed ve Ansari, 1998; Odedokun, 1999; Beck, 

Levine ve Loayza ,2000; Al-Yousif, 2002; Calderon ve Liu, 2003; Aslan ve Korap, 2006; 

Güneş, 2014; Sağlam ve Sönmez, 2017). Özellikle finansal piyasaların gelişimi 1980’li 

yıllardan sonra hızla ilerleyen küreselleşme, tekolojik gelişmeler ve inovasyonlarla birlikte 

artmaya başlamaktadır. Bu artış 1990-2000 yıllar arasında ve sonrasında hız kazanmaktadır. 

Çalışmada büyümenin temel unsuru olarak özellikle finansal sistem içerisinde önemli yere 

sahip olan bankacılığın rolü vurgulanmaktadır.  

Çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi ve Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırması (Düzey 1) için bankacılık sektöründe yaşanan finansal gelişme ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Literatürde konu ile ilgili yapılan çalışmalar da 

daha çok finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Bankacılık sektörü üzerine yapılan çalışmaların özellikle bu çalışmanın konusu anlamında 

sınırlı sayıda olması ve bölgeler üzerine yapılan çalışmaların yok denecek kadar az olmasından 

dolayı, finansal gelişme ve büyüme arasındaki ilişki, ülke ve bölgesel bakış açısıyla ve 

bankacılık sektöründeki finansal inovasyonlara yoğunlaşarak incelenmiştir. 

Çalışma giriş bölümü olan birinci bölümden hariç sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci 

bölümde, geçmişten günümüze bankacılık sektörünün gelişimi üzerinde durularak Türkiye’nin 

2017 yılı bankacılık sektörü temel verilerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, bankacılıkta 

teknoloji alt yapılı inovatif ürün ve hizmetler olan; EFT, ATM, POS, Banka ve Kredi Kartları, 

İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ve Mobil Bankacıığı hakkındaki bilgilere yer 

verilmiştir. Dördüncü bölümde bölgesel büyümeyi belirleyen faktörler üzerinde durulup ayrıca 

bölgesel ekonomik büyümenin ileri aşaması olan bölgesel ekonomik kalkınmayı sağlayan 

etkenlere de yer verilmiştir. beşinci bölümde konuya teorik çerçeveden bakılarak altıncı bölüm 

olan literatürde, konu ile ilgili yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Yedinci bölümde Türkiye 

ve bölgeleri için ayrı olarak yapılan analiz yöntemleri anlatılarak sekizinci bölümde yapılan 

analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Dokuzuncu ve son bölümde ise genel değerlendirme ve 

politika önerileri yer almaktadır. 
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2. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ 

Türk bankacılığının tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, gerek Osmanlı Devleti ile 

Cumhuriyet’in ilk kuruluş yılları ve gerekse günümüze kadar geçen sürede, bankacılık sektörü 

Türkiye’de yapısı ve gelişiminin, ekonomik gelişme, ekonominin genel yapısı ve ekonomik 

performansından oldukça fazla etkilendiği görülmektedir (Bakan, 2001, 31). Türkiye’de 

bankacılık sektörü özellikle Cumhuriyet’in ilanından sonra gelişmeye başlamıştır. Cumhuriyet 

öncesi dönemde yani Osmanlı döneminde sanayi devriminin gerçekleşmesi bankacılık 

sektörünün de gelişmesine imkân tanımaktadır fakat bu dönemde Osmanlı Devleti hem 

ekonomik hem de siyasal anlamda gerileme dönemi içerisinde yer almış olmasından, yaşanan 

ekonomik sıkıntılardan ve Türkiye’de Sanayi inkılabının (1923) gerçekleşmemesinden dolayı 

bankacılık sektöründe gerekli atılımlar gerçekleşmemiştir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomi alanında yapılan en önemli inkılaplardan biri olan 

İzmir İktisat Kongresinde ülke ekonomisinin yabancı sermayeye bağlı ilerlemesinin ülkeye ağır 

sorumluluklar yükleyeceği, bu durumun önüne geçmek için ise milli bankaların kurulmasının 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Sonrasında kuruluş amaçlarına göre farklılık gösteren birçok 

banka açılmaktadır. Bu bankalar ekonomiyi ilerletme adına ticaret, tarım, inşaat, sanayi ve 

madencilik gibi alanlarda kredi imkânı sunmaktadır. 

Cumhuriyet döneminin en önemli adımlarından sayılacak Birinci Dünya Savaşından 

sonra ülkenin iktisadi olarak kalkınmasını desteklemek, reeskont oranlarını belirlemek, para 

piyasasını ve para dolaşımını düzenlemek, hazine işlemlerini yerine getirmek, Türk parasının 

değerini korumak ve hükümet ile ortaklaşa tüm önlemleri almak için Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (1930) kurulmuştur (Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, 2012). 

Özellikle 1923- 1933 yılları arasında çok sayıda yerel bankanın kurulmuş olup bu 

dönemde yerel bankacılığın önemli gelişme gösterdiği görülmektedir. 1940-1945 dönemlerinde 

1930’lu yıllardaki kapalı ekonomi yerine daha liberal, özel sektörü destekleyen ve dışa açık 

politikaların almış olduğu görülmektedir. Doğal olarak bu durum bankacılık sektörünü de 

olumlu yönde etkilemektedir. 1950’li yıllar ise şube bankacılığının hızla geliştiği, özel sektör 

banka sayısının hızlı bir artış yaşandığı ayrıca Bankalar Yasasının kabul edildiği ve Türkiye 

Bankalar Birliğinin kurulduğu bir dönemi yansıtmaktadır.  

1980 yılı finans sektörü ve özellikle finans sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan 

bankacılık sektörü için dönüm noktasıdır. Bankacılık sektörü, 1980’li yıllardan bu yana 
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küreselleşme ve teknolojik inovasyonlara uyum sağlayarak hızlı bir değişim sürecine girmekte 

aynı zamanda gerek ulusal gerekse uluslararası ekonomi içindeki önemi artarak ilerlemektedir. 

1980 yılı sonrası bankacılık sektöründe dışa açılma söz konusu olmakta ve küreselleşmenin 

etkisiyle bankacılık sektörü de dünya finans sistemi ile bütünleşme çabaları içerisine 

girmektedir.  

Ülkemizde 1980 sonrasında uygulamaya başlanan liberal politikalarla beraber, yabancı 

sermaye akımlarını engellemeye yönelik kısıtlamalar terk edilmekte aynı zamanda da 

yurtiçindeki finans sektörünün kapıları dış dünyaya açılmaktadır. 1980 sonrasında alınan 

kararlar doğrultusunda Türk ekonomisinde bankacılığın önemi artmakta ve Türk bankacılık 

sektörüne, yabancı sermayeye sağlanan teşviklerle birlikte yabancı banka girişi hız 

kazanmaktadır (Koyuncu ve Şahan, 2011: 259). 

Bankacılık sektöründe dışa açılma eğiliminin ortaya çıkmasıyla; ticaret bankası, yatırım 

bankası ve şube düzeyinde birçok yabancı bankanın faaliyete geçtiği ve yabancı bankaların 

Türk bankaları ile ortaklık kurduğu aynı zamanda Türk bankalarının da yurt dışında şube açma, 

banka kurma gibi yollarla örgütlendiği görülmektedir (Akgüç, 1989, 70-71). Özellikle 

1980’lerden sonra hem Avrupa da hem de dünya genelinde serbestleşme eğilimlerinin etkileri 

bankacılık sektörünün sınırlarını da genişletmektedir. Serbestleşme eğilimlerinin etkisiyle çok 

uluslu bankalar dünya genelindeki faaliyetlerini arttırıp şimdiye kadar hiç yer almadığı 

ülkelerde faaliyet göstermeye başlamaktadırlar. 

Schumpeter’e göre finansal aracı rollünü üstlenen bankaların, teknolojik yeniliği 

kolaylaştırdığı belirtmektedir. Bankalar tasarrufları bir araya getirmekte, yatırım projelerini 

değerlendirmekte, yöneticileri denetlemekte ve firmalar hakkındaki detaylı bilgileri daha düşük 

maliyetle elde edebilmektedir. Finansal aracılar kaynakları daha verimli alanlara yönlendirerek, 

ekonomik sistem içerisinde çok önemli bir rol üstlenmektedirler (Capasso, 2004: 268). 

Bankalar, finansal aracılık faaliyetlerini yürütürlerken var olan sermayeyi de daha verimli 

alanlara aktarma yönünde gayret etmektedirler. Bunun sonucu olarak da bankalar, kurumsal 

anlamda daha güçlü işletme seçimine yönelmiş olup sermayenin etkin dönüşümünü sağlayarak 

yatırımları artırabilmektedir. Joseph A. Shumpeter (1911) yapmış olduğu çalışmasında 

bankacılık sektörünün verimli yatırımları finanse ederek, kişi başına düşen gelirde ve büyüme 

oranında artışa sebep olduğunu belirtmektedirler. Yine benzer bir şekilde Schumpeter (1934), 

çalışmasında da bankacılık sektörünün, verimli yatırımların sermayedarı olarak rol 

oynamasından dolayı ekonomik büyümeyi artırdığını ortaya koymaktadır (Tsuru, 2000: 5). 
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Bankacılık sektörü bilgi ve teknolojinin gelişimi, küreselleşme ve inovasyonların 

etkisiyle gelişmekte ve gelişimini ilerletmeye devam etmektedir. Türkiye Bankalar Birliği’nin 

(TBB) Eylül ayında açıkladığı istatistiklere göre Türkiye’de bankacılık sisteminde 2017 ayı 

itibariyle faaliyet gösteren; 33 tane mevduat, 5 tane kalkınma ve 13 tane de kalkınma ve yatırım 

bankaları olmak üzere 51 tane banka bulunmaktadır. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım 

bankalarında toplam çalışan sayısı 195.064 ve toplam şube sayısı 10.658’dir. Bankacılık 

düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün aktif 

büyüklüğü Aralık 2017 döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 arttığı ve 3 trilyon 258 

milyar TL ulaştığı görülmektedir. Aralık 2017 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki 

çeyreğe göre; finansal varlıklar yüzde 1,9 gayrinakdi krediler ise yüzde 6,4 oranında 

artmaktadır. 

3.BANKACILIKTA TEKNOLOJİ ALT YAPILI ÜRÜN VE HİZMETLER 

Günümüzde yeni teknolojileri en iyi kullanan sektörlerden birisi olan bankacılık, 

teknolojinin gelişmesi ile yeni ürün ve hizmet çabalarına girmektedir. Bankaların bu inovatif 

çabaları doğal olarak rekabet anlamında da avantajlar sağlamaktadır. Bankalar özellikle 

müşterilerine en etkin ve hızlı cevap verebilmek, pazar payını arttırabilmek, yoğun rekabet 

içeren sektör olduğundan rakiplerinden fiyat ve maliyet anlamında avantajlar sunabilmek için 

bilişim teknolojilerini yoğun bir şekilde kullanılmaya başlayarak inovatif çözümler 

sunmaktadır. Aşağıda da detaylı bir şekilde yer alan; EFT (Elektronik Fon Transferi Sistemi), 

ATM (Otomatik Para Çekme Makinası), POS (Satış Noktası Terminalleri), banka kartı ve kredi 

kartları ile başlayan inovasyonlar son yıllarda internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve mobil 

bankacılık ile ürün ve hizmet ağını genişletmektedir. 

3.1. Elektronik Fon Transferi Sistemi (EFT) 

Elektronik Fon Transferi Sistemi, fonların bir bankadan diğer bankaya kaydi olarak 

transferini sağlayan sistem olarak tanımlanmaktadır (Işkın, 2012: 50). Bilişim sisteminin ve 

bankacılık sektörünün gelişmesi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin yaygınlaşması ve 

bankalararası işlemlerin hacminin artması bankalararası elektronik fon transferi sisteminin 

gerekliliğini gündeme getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu sistemin ekonomik 

anlamda olumlu etkilerinin olacağını düşünerek 1992 yılında EFT sistemini işletime açmıştır 

(TCMB, 2006: 1). Böylelikle hangi bankanın müşterisi olursa olsun bankalar arası para aktarımı 

kolaylıkla yapılabilmektedir. 
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Tablo 1. Türkiye’de EFT Sisteminin Gelişimi 

 

 Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası EVDS 

 

Tablo 1’de yıllar itibariyle EFT işlem adedi ve işlem tutarı artış göstererek ilerlemesine 

devam etmiştir. 1994 yılında 2.090.359 milyon adet EFT işlem adedi 2017 yılına geldiğinde  

milyon rakama ulaşmıştır. Benzer şekilde 1994 yılında 18.409 milyon TL işlem tutarına sahip 

olan EFT sistemi 2017 yılında  62.957.046 milyon TL işlem tutarına sahip olmuştur. 

3.2.  Otomatik Para Çekme Makinası (ATM) 

Otomatik Para Çekme Makinaları (ATM), 24 saat hizmet vererek müşterilerin bankacılık 

işlemlerini kolaylıkla yerine getirmelerini sağlayan elektronik cihazlardır. ATM’ler; 

üzerlerindeki bilgisayar ve bunun çalışmasını sağlayan işletim sistemi aracılığı ile bankanın ana 

bilgisayarı ile iletişim kurarak müşterilerin bankacılık sistemindeki hesaplarına ulaşmalarına 

olanak sağlamaktadır. Müşterilerin bankaya gitmesine gerek kalmadan hesapları üzerinden 

istediği gibi bankacılık işlemlerini kendi kendilerine yapmalarını mümkün kılmaktadır. 

Ülkemizde ATM makinesinin ilk kullanımı 1987 yılının gerçekleşmektedir (Banka ve Para 

Teknolojileri, 1999: 24). 

  

YIL İŞLEM TUTARI 

(MİLYON TL) 

1994 18.409 

1995 37.957 

1997 191.953 

2000 1.925.317 

2004 5.696.863 

2006 15.049.541 

2010 24.937.742 

2012 32.703.353 

2015 42.729.618 

2017 62.957.046 
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Tablo 2. Türkiye’de ATM Sayısındaki Değişim 

YIL ATM SAYISI 

1994 4.023 

1995 4.656 

1997 6.735 

2000 11.991 

2004 13.554 

2006 16.511 

2010 27.649 

2012 36.334 

2015 48.277 

2017 49.847 

Kaynak: Dünya Bankası Küresel Finansal Gelişme Veri Tabanı: ATM Sayısı.    

https://data.worldbank.org/2017. 

 

Tablo 2’de Türkiye de ATM sayısının ilk kullanımından günümüze kadar artarak 

ilerlediği görülmektedir. 1994 yılında 4 binlerde olan ATM sayısı 2017 yılına gelindiğinde 50 

bine yaklaşmıştır. İnsanlar böylelikle parasal işlemlerini, hesap kontrollerini yani mevcut 

bankacılık hizmetlerinin bir kısmını şubeye gitmeye gerek duymadan çok daha kolay 

yapabilmektedir. 

3.3. Satış Noktası Terminalleri (POS) 

Satış noktası terminalleri, perakende satış yerlerinde veya hizmet işletmelerinde bulunan 

otomatik terminaller yardımıyla mal ve hizmet edinme bedellerinin nakit kullanmadan plastik 

kartlar aracılığıyla yani elektronik yolla banka ile iletişim kurarak ödenmesidir. Bu işlemin 

gerçekleşebilmesi için müşterinin veri taşıyıcısı ile donatılmış bir plastik karta ve bu karta ait 

bir şifreye ihtiyacı vardır. Aynı zamanda üye işyerinin ise telefon hatlarıyla iletişime açık 

elektronik terminale ve bu terminalden müşterinin şifresini girebilmesi için bir klavyeye 

ihtiyacı vardır. Türkiye’de ilk POS uygulamaları, 1987 yılında başlamaktadır. Ülkemizde POS 

terminallerinde genelde kredi kartları kullanım alanı bulduğu için, terminal sayılarının artması 

kredi kartı uygulamalarının gelişmesiyle doğru orantılı olmaktadır (Ergür, 1990:14). 
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Tablo 3. Türkiye’de POS Sayısındaki Değişim 

Y

IL 

POS SAYISI 

1

994 

16.135 

1

995 

24.951 

1

997 

58.536 

2

000 

299.95 

2

004 

992.118 

2

006 

1.282.658 

2

010 

1.823.530 

2

012 

2.134.444 

2

015 

2.158.323 

2

017 

1.656.999 

Kaynak: Dünya Bankası Küresel Finansal Gelişme Veri Tabanı: ATM Sayısı.    

https://data.worldbank.org/2017. 

 

Türkiye de kullanılmaya başladığından günümüze kadar sürekli artış gösteren POS 

terminal sayısı Tablo 3’te yer alan Dünya Bankası verilerine göre 1994 yılında 16.135 adet iken 

2017 yılında 1.656.999 adet gibi çok yüksek rakama ulaşmaktadır. 

3.4. Banka ve Kredi Kartları 

Banka kartı, bankacılık işlemlerini yürütebilmek amacıyla, bankada açılan hesaplar 

üzerine tanımlanan kartlara denilmektedir. Banka kartlarına aynı zamanda bankamatik de 

denilmektedir. Banka kartının olabilmesi için bankada hesap olma şartı yer almaktadır. Şubeye 

gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla banka kartı ile istenildiği zaman para çekme veya yatırma, 

bakiye sorgulama, havale yapma gibi çoğu işlemler yapılabilmektedir. (Çil Yıldız, 2017: 16). 

Kredi kartı, bankalar ve çıkartmaya yetkili kuruluşların müşterilerine belirli limitler 

dahilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımı, nakit kredi çekme 

imkânı sağlamak için verdikleri ödeme aracıdır. Banka kartlarından farkı, kartın bağlı olduğu 

mevduat hesabına bakılmaksızın anında ve yerinde kredilendirme işlemi yapabilmesidir (Kaya, 

2009: 5). 

Kredi kartı; mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere banka ya da finansal kuruluşların 

müşterilerine önceden belirlenen limitlerde, anlaşmalı işyerlerinden yurtiçi ve yurtdışında mal 

ve hizmet satın alma ile nakit ödeme birimleri veya otomatik ödeme makinelerinden nakit 

çekmek amacıyla verilen karttır (Yılmaz, 2000,11). 
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Tablo 4. Türkiye’de Banka ve Kredi Kartı Sayısındaki Değişim 

YIL 

TOPLAM 

BANKA KARTI 

SAYISI 

TOPLAM 

KREDİ KARTI 

SAYISI 

1994 10.468.561 1.467.132 

1995 13.175.241 2.150.520 

1997 16.399.755 4.783.622 

2000 29.560.303 13.408.477 

2004 43.084.994 26.681.128 

2006 53.464.057 32.433.333 

2010 69.916.462 46.956.127 

2012 91.263.042 54.342.148 

2015 112.383.854 58.215.318 

2017 131.593.443 62.453.610 

Kaynak: Dünya Bankası Küresel Finansal Gelişme Veri Tabanı: ATM Sayısı.    

https://data.worldbank.org/2017. 

 

Ülkemizde banka ve kredi kartı kullanımının sürekli artması ile bu kartların 

uygulanmasının bulunduğu bankalar arasında kural ve standartlaşmayı geliştirmek, işlemlerin 

tek elden yürütülerek daha çabuk ve güvenli hizmet adına 1990 yılında Bankalararası Kart 

Merkezi (BKM) kurulmuştur. Yıllar itibariyle Türkiye’de banka ve kredi kartı sayısı Tablo 4’e 

göre 2017 yılında toplam kredi kartı sayısı 131.593.443 iken aynı yıl toplam banka kartı sayısı 

ise 62.453.610’dur. 

3.5. İnternet Bankacılığı 

İnternet bankacılığı en genel tanımıyla mevduat hesabı açma, farklı hesaplar arasında fon 

transferi sağlama, elektronik fatura ibrazı işlemini gerçekleştirerek ödemesini sağlamak gibi 

hizmetlerin gerçekleştiği dağıtım kanalı olarak tanımlanabilmektedir (Güney, 2012: 134). 
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Tablo 5. Türkiye’de İnternet Bankacılığının Gelişimi 

YIL SİSTEME KAYITLI 

TOPLAM MÜŞTERİ SAYISI 

TOPLAM AKTİF 

MÜŞTERİ SAYISI 

2006 16.121.003 2.834.223 

2007 18.993.487 3.578.013 

2008 11.769.140 4.796.937 

2009 14.048.703 5.592.555 

2010 15.080.493 6.148.832 

2011 18.463.294 7.471.781 

2012 22.557.378 8.923.448 

2013 27.502.688 11.447.818 

2014 31.821.762 13.223.935 

2015 43.329.915 15.589.562 

2016 52.863.347 18.300.708 

2017 55.189.742 13.322.941 

Kaynak: 2006-2017 TBB İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistiklerinden faydalanılarak düzenlenmiştir. 

 

Her alanda hayatımıza giren internet bankacılıkta ki hizmeti ile de bankaya gitmeye gerek 

kalmadan sağlamış olduğu kolaylıkla çoğu işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan 

vermektedir. Tablo 5’de yer alan verilerin sürekli artış göstermesi de internet bankacılığının, 

bankacılık hizmetinde aktif ve yoğun olarak kullanıldığının göstergesidir. 

3.6. Mobil Bankacılığı 

Bankalar tarafından uygulamaya konulan mobil bankacılık hizmeti akıllı telefonlar 

aracılığı ile bankaların uygulamasını cihazlarına indirerek gerekli aktivasyon işlemlerini 

yaptıktan sonra kullanabildikleri bir sistemdir. Mobil bankacılık ile çoğu ödeme işlemleri, para 

transferleri, kredi kartı işlemleri gibi finansal işlemler yapıldığı gibi kredi kartı ve kredi 

başvurusu, otomatik ödeme talimatı gibi finansal olmayan işlemlerde yapılmaktadır. 

2000li yıllarda Türk bankacılık sektöründe yaygınlaşan mobil bankacılık aşağıdaki 

tabloda da görüldüğü üzere hem sisteme kayıtlı hem de toplam müşteri aktif müşteri sayısı 

sürekli artış göstermektedir. 
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Tablo 6. Türkiye’de Mobil Bankacılık Müşteri Sayısının Gelişimi 

DÖNEM SİSTEME 

KAYITLI 

TOPLAM 

MÜŞTERİ SAYISI 

TOPLAM 

AKTİF MÜŞTERİ 

SAYISI 

Mart 2011 912.788 230.353 

Aralık 

2011 

1.274.296 445.723 

Mart 2012 1.444.835 554.982 

Aralık 

2012 

2.513.666 1.402.938 

Mart 2013 2.930.437 1.582.503 

Aralık 

2013 

5.371.567 3.227.096 

Mart 2014 6.339.842 4.006.363 

Aralık 

2014 

10.752.733 6.711.360 

Mart 2015 12.831.554 8.184.247 

Aralık 

2015 

19.012.020 12,164.368 

Mart 2016 21.664.080 13.961.441 

Aralık 

2016 

30.750.567 19.217.598 

Mart 2017 34.644.141 22.419.099 

Aralık 

2017 

44.850.934 29.541.221 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) Mobil Bankacılık İstatistikleri, tbb.org.tr 

 

Tablo 6’yı incelediğimizde Mobil Bankacılık, Aralık 2011 yılında 912.788 kayıtlı ve 

230.353 aktif müşteri potansiyeline sahipken Aralık 2017 yılına gelindiğinde 44.850.934 kayıtlı 

ve 29.541.221 aktif müşteri potansiyeline sahip olmaktadır. 

3.7. Telefon Bankacılığı 

Teknoloji alt yapılı ürün ve hizmetlerden biri olan telefon bankacılığı müşterilerin nerede 

olursa olsun telefon aracılığı ile çoğu işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Telefon bankacılığı 

ile nakit çekme ve yatırma işlemi yapılamasa da şubeye gitmeye gerek kalmadan çoğu 

işlemlerin yapılabilmesine olanak vermektedir. Tablo 7’de yer alan verilere göre 2008 yılında 

5.506 kişi istihdam ederken 2017 yılına gelindiğinde istihdam eden kişi sayısı 9.303 kişiye 

ulaşmaktadır. 2008 yılında yaklaşık 58 milyon çağrı gelirken bu rakam 2017 yılında 124 

milyonu geçmektedir. 2008-2017 dönem verilerinin sürekli artış göstermesi uygulamadan 

duyulan memnuniyetinde bir göstergesidir. 
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Tablo 7. Türkiye Telefon Bankacılığında Çağrı Merkezi Gelişimi 

YIL ÇAĞRI 

MERKEZİ 

TOPLAM 

ÇALIŞAN SAYISI 

TOPLAM 

GELEN ÇAĞRI 

SAYISI 

2008 5.506 57.851.501 

2009 5.745 60.569.700 

2010 6.508 68.725.501 

2011 6.775 71.145.540 

2012 7.520 81.897.150 

2013 6.709 87.075.543 

2014 7.961 100.337.698 

2015 8.398 117.217.448 

2016 8.971 117.235.354 

2017 9.303 124.102.317 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Çağrı Merkezi İstatistikleri, tbb.org.tr 

Geçmişten günümüze finansal sistem içerisinde yer alan bankacılık sektörü küreselleşme 

ve teknolojinin gelişimiyle oldukça fazla yol kat etmektedir. Bankacılık sektörü; teknolojinin 

gelişimi, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve ağ sistemini kullanması, teknoloji alt yapılı 

ürün ve hizmetleri bünyesine katmasıyla ekonominin gelişmesinde vazgeçilmez bir unsur 

olmaktadır. Türk bankacılık sektöründe teknoloji alt yapılı ürün ve hizmetlerin kullanılması ile 

elde edilen gelirin toplam gelir içindeki payı artmaktadır. Bu durum Türk bankacılık sektörü 

verimliliğini önemli ölçüde ve pozitif anlamda etkilemektedir. Ayrıca sunmuş olduğu teknoloji 

alt yapılı ürün ve hizmetlerle; kolay ve hızlı hizmet sunularak müşteri memnuniyeti 

sağlanmakta, bankalar arası rekabet artmakta, bankaların işlem hacimlerini ve pazar paylarını 

arttırmalarına olanak sağlamaktadır. 

4. BÖLGESEL BÜYÜMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Küreselleşmenin yaşandığı, inovasyonların her alanda kendini gösterdiği ve teknolojinin 

ilerleme kaydettiği günümüzde ekonomik büyüme ve kalkınma tüm ülkelerin gerçekleştirmeye 

çalıştığı en büyük hedeflerin başında yer almaktadır. Ülkeler açısından gerek ulusal gerekse de 

bölgesel anlamda ekonomik büyümenin sağlanması oldukça önemlidir. Ekonomik büyümenin 

temelinde, kişi başına gelirin ve üretimin reel olarak arttırılması yer almaktadır. Yani ekonomik 

büyüme nitelikten çok nicelik bakımından ortaya çıkan değişikliktir. Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla’daki değişim ülke ya da bölge de üretim hacmindeki artış göstergelerinden en 

önemlisidir (Turan, 2008:11). Ekonomik kalkınma ise, ekonomik büyümenin ileri aşamasıdır. 
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Ekonomik kalkınma ekonomik büyümeye ek olarak toplumun ekonomik, sosyal, politik ve 

kültürel yapı değişikliliklerini de kapsamaktadır. Kalkınma kavramı daha çok gelişmekte olan 

ekonomiler ile ilgili kavram olduğu halde büyüme süreci ise, hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ekonomiler ile ilgili olabilmektedir (Seyidioğlu, 2006: 829). 

Kalkınma en genel ifadeyle; kendi kendine sürdürülebilen büyüme, üretim şeklinde 

yapısal değişme, teknolojik inovasyon, sosyal, siyasal, kültürel ve kurumsal anlamda iyileşme 

ve insanların yaşam kalitesini arttırmak gibi temel unsurları kapsamaktadır (Şenses, 2004: 13). 

Kalkınma kavramı hem niteliksel hem de niceliksel yöndeki tüm olumlu gelişmelerin bir arada 

gerçekleşmesini ifade etmektedir. Niteliksel olarak gelir dağılımı, demografik yapı, sosyal refah 

gibi durumlar esas alınırken niceliksel olarak ise gayri safi milli hasılanın büyüklüğü esas 

alınmaktadır (Sevinç, 2011: 40). Çalışma da özellikle finansal sektör ve bu sektörün içinde de 

en önemli yere sahip olan bankacılığın büyümeye olan etkileri üzerinde durulmaktadır. Finansal 

sistem içinde yer alan bankalar, yerine getirdikleri fonksiyonlarıyla, ülke ekonomilerinin 

büyüme süreçlerinde önemli rol oynadığı gibi bölgesel anlamda da etkisi oldukça büyüktür. 

Bölge içindeki ekonomik faaliyetlerinin miktarı ve yoğunluğu bölgesel gelişmeyi de 

beraberinde getirmektedir. 

Ülkelerin ve bölgelerin büyüme hedeflerine ulaşması ve kalkınmaları, sosyo-kültürel ve 

ekonomik yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Sermaye birikimi, teknolojik gelişme ve nüfus artışı 

ekonomik büyümeyi belirleyen temel faktörlerdendir denilebilmektedir. Yapılan çalışmaların 

çoğu gösteriyor ki finansal gelişme ekonomik büyümenin sağlanmasında kilit rol oynamaktadır. 

Ayrıca alternatif olarak geniş bir kalkınma ekonomisi literatürü, ekonomik büyümenin altında 

yatan en önemli anahtar faktörün sermaye birikimi olduğunu belirtmektedir. Bu görüşe göre 

bankalar, yurtiçi tasarruflarını arttırmakta ve yabancı sermayeyi yurtiçine çekmekte bu 

durumunda büyümeye sebep olduğu belirtilmektedir (Beck vd., 2000: 262). 

Ekonomik büyümenin belirleyicilerinden sermaye birikimi, tasarruf ve yatırımlara 

bağlıdır. Gelir düzeyinin artmasıyla tasarruf artmakta, tasarrufların artması da yatırımların 

artacağını işaret etmektedir. Uygur (2012) ülkemizde tasarruflar üzerine yapmış olduğu 

çalışmasında tasarrufların oldukça önemli olduğu vurgusunu yapmaktadır. Tasarrufların, 

yatırım kararları ve ekonomik büyümeye olumlu etkisini ifade etmektedir. Ayrıca çalışmasında 

Türkiyede ki cari açığın nedeninin tasarruf yetersizliğinden kaynaklandığını da belirtmektedir. 

Sermaye birikimi, finansal inovasyonlar, finansal gelişim, teknolojik ilerlemeler ve bu 

teknolojik ilerlemeyle artan ürün çeşitliliği, yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin arması ve 
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ihraç edilmesi ekonomik büyüme ve kalkınmada oldukça etkili faktörlerdir. İhracattaki artış ve 

dış piyasalara açılma özellikle pozitif dışsallıklar sağladığından dolayı ekonomik büyüme ve 

gelişmeyi de sağlamaktadır. 

Ülkelerin özellikle finans ve bankacılıkta güçlü olması beraberinde güçlü ekonomiyi de 

getirmektedir. Ülkelerin amaçları olan kalkınma ve büyümeye ulaşabilmesi için öncelikle 

bölgesel anlamda kalkınmışlık farkını en aza indirmeleri gerekmektedir. Bunun içinde çeşitli 

politikalar ve projeler geliştirmektedirler. Bu politika ve projelerle amaç bölgeler arasındaki bu 

dengesizlik farkını gidermek hatta yok etmektir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bölgesel farklılık sorunu ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin sosyoekonomik sorunları haline 

gelmektedir. Gelişmişlik kavramı ülkeler için kullanılabildiği gibi her ülkenin bölgeleri içinde 

kullanılabilmektedir. Ülkeler içinde her bölgenin gelişmişlik seviyesi farklı olduğundan 

gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeler diye ayrılabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde de bölgeler 

arası dengesizlikten söz edebiliriz fakat gelişmekte olan ülkelerde bu durum kendini çok daha 

fazla hissettirmektedir. Çünkü gelişmiş ülkeler sanayinin yoğun olduğu, teknolojinin takip 

edildiği, yatırımların arttığı, her anlamda küreleşmenin hız kazandığı ve inovasyonların takip 

edildiği ülkelerdir. Doğal olarak bölgeler arasındaki farklılık illaki vardır fakat gelişmekte olan 

ülkelerdeki kadar değildir. 

Türkiye, ekonomik olarak gelişmiş Avrupa ülkelerine ve petrol bakımından zengin 

ülkelere yakınlığı ile   konum olarak dünya’nın en stratejik ülkelerinden biri olmasına rağmen 

bölgeler arası farklılıklar önemli soruları arasındadır. Türkiye’nin doğu ve batı bölgeleri 

arasında hatta aynı bölgede bulunan iller arasında gelir düzeyleri açısından büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Duruma gösterge açısından baktığımızda da kişi başına GSYİH düzeyi batı 

bölgelerinde Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıkarken, doğu bölgelerinde ise Türkiye 

ortalamasının altında kalmaktadır. Kişi başına GSYİH düzeyinin farklılık göstermesi somut bir 

şekilde Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgesel kalkınma sorununu gözler önüne 

sermektedir. 

Tarihi açıdan 19. yüzyılda sanayileşmenin başlaması ve batıya açılma sonucu bölgeler 

arası gelişmişlik farklılıkları da ortaya çıkmaktadır. Özellikle coğrafi konum ve doğal 

zenginliği ile bilinen Batı Anadolu’daki kentler ve liman kentleri Batı Avrupa kentleriyle daha 

fazla ticari ilişki içerisine girmektedir. Böylelikle diğer bölgelerdense ilişki içerisine giren bu 

bölgeler daha fazla ön plana çıkmaktadır (Dinler, 2005: 170-171). 
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Bölgesel kalkınmayı tarım, sanayi ve hizmet sektörü, kişi başına düşen gelir miktarı, 

kentleşme, inovasyon, bilgi, sanayileşme, Ar-Ge faaliyetleri, işsizlik düzeyi, okullaşma, yatırım 

düzeyi, bölgesel ekonomik verimlilik, sermaye ve tassarruf miktarı  gibi faktörler 

etkilemektedir. Ayrıca; coğrafi ve tarihi etkiler, işgücü, taşıma maliyetleri, üretimin 

verimliliğinin artması için teknoloji, teknolojik inovasyonlar, enerji kaynakları, vergiler ve 

teşvikler, alt yapı hizmetleri, hammadde kaynağı ve pazar merkezi gibi ekonomik ettkiler yer 

almaktadır (Karaalp, 2008: 20-27). 

Ülkelerin ve bölgelerin kalkınmasında ve gelişmesinde ayrıca sanayi ve hizmet sektörü 

için inovasyon ve inovasyon göstergelerinden Ar-Ge ve patent sayısı büyümenin ve 

kalkınmanın belirleyici unsurlarını teşkil etmektedir. 2010-2017 yılları arası ülkemizde 

istatistiki çalışmaları yürüten TÜİK’in yaptığı araştırmalara göre; Türkiye ve bölgelerinde en 

yüksek Ar-Ge harcamasının 2017 yılında olduğu görülmektedir. Türkiye Gayri Safi Yuriçi Ar-

Ge Harcaması 2010 yılında 9 milyon bantlarında iken; 2017 yılında 30 milyona yaklaşmaktadır. 

Ar-Ge harcamaları Batı Anadolu (TR5), Doğu Marmara (TR4) ve İstanbul’da (TR1) en yüksek 

seviyede iken; Kuzeydoğu Anadolu (TRA), Doğu Karadeniz (TR9), Ortadoğu Anadolu (TRB) 

ve Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgelerinde en düşük seviyededir. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge 

harcamasının her geçen gün öneminin arttığı  

Ar-Ge’de olduğu gibi patent sayısı da Türkiye ve bölgelerinde her geçen gün artmaktadır. 

Türk Patent ve Marka Kurumundan elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul (TR1), Ege 

(TR3), Doğu Marmara (TR4) ve Batı Anadolu (TR5) bölgelerinde patent sayısının yüksek 

olduğu görülürken; Kuzeydoğu Anadolu (TRA), Ortadoğu Anadolu (TRB), Doğu Karadeniz 

(TR9) ve Batı Karadeniz (TR8) bölgelerinde patent sayısının düşük olduğu görülmektedir. 

Kalkınma planlarına bakacak olursak özellikle (1990-1994) yılları için hazırlanan altıncı 

beş yıllık kalkınma planında bölge planlama kavramı yerini bölgesel gelişme kavramına 

bırakmaktadır. Kalkınmada öncelikli yöreler ve Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması 

ilkesine devam edileceği kararları alınmaktadır. Devam eden kalkınma planlarında da bölgesel 

kalkınma ve gelişme için kararlar alınmaya devam etmektedir. Özellikle geri kalmış Doğu ve 

Güneydoğu bölgelerine ağırlık verilerek projeler hazırlanmaktadır. Yenilikçi, rekabetçi ve 

yüksek katma değer yaratabilen öncü sektörlerin desteklenmesi, yeni sanayi odakları, organize 

sanayi bölgeleri,  küçük sanayi sitelerinin kurulması gibi kararlar alınmaktadır. Düşünülen bu 

hedeflere ulaşmak için  uygulanacak araçların da merkezden yönetimli ve büyük ölçekli kamu 
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yatırımlarına dayalı geleneksel bölgesel kalkınma araçları olduğu görülmektedir (Keskin ve 

Sungur, 2010:285-287) 

5. TEORİK ÇERÇEVE 

Finansal gelişme ile büyüme arasındaki ilişki için ilk değerlendirmeler Joseph 

Schumpeter (1911) tarafından yapılmaktadır. Schumpeter, finansal aracılar tarafından sunulan; 

tasarrufları hareketlendirme, proje değerlendirme, risk yönetimi, işlemlerin ve hizmetlerin 

kolaylaştırılması için yani ekonomik anlamda gelişmenin ve büyümenin sağlanabilmesi için 

teknolojik inovasyonların olması gerektiğini savunmaktadır (King ve Levine, 1993: 1). 

Scumpeter, 1912 yılında yapmış olduğu Ekonomik Kalkınma Teorisi çalışmasında ekonomik 

gelişmenin finansal gelişmelerin özellikle inovasyon tarafından teşvik edildiğini belirtmektedir. 

Schumpeter’in yapmış olduğu çalışmalara göre finansal aracılar, fonları yenilik taşıyan 

projelere yönlendirmekte olup bunun sonucu olarak da ekonomik büyümeyi arttırmaktadır 

(Becsi ve Wang, 1997: 51). 

Joseph Schumpeter finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki teorik ilişkiler 

üzerine yapmış olduğu çalışmalarında finansal aracılar tarafından sağlanan hizmetleri 

vurgulamakta ve bu hizmetlerin inovasyon ve büyüme için gerekli olduğunu savunmaktadır. 

Schumpeter, finansal aracı rollerindeki bankaların, teknolojik inovasyonu kolaylaştırdığını 

belirtmektedir. Bankalar tasarrufları bir araya getirmekte, yatırım projelerini değerlendirmekte 

ve firmalar hakkında hem daha detaylı bilgiye ulaşmakta hem de bu bilgileri daha düşük 

maliyetle elde edebilmektedir. (Capasso, 2004: 268). 

Ekonomik büyüme ülkeler için büyük bir öneme sahiptir. Özellikle de gelişmiş ülkelere 

kıyasla gelişmekte olan ülkeler için ekonomik anlamda büyüyüp gelişmek önem derecesi 

artmaktadır. Bu yüzdendir ki iktisatçılar ülkeler arasındaki büyüme hızlarının farkının nelerden 

kaynaklandığını araştırmaktadır. Finansal gelişme ve büyüme arasındaki  ilişki son zamanlarda 

özellikle neoklasik ve içsel büyüme modelleriyle modellenmektedir. Her iki yaklaşım da 

bankacılık sektörü kalkınmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini değerlendirmek 

amacıyla geçerli olmakta fakat son dönemlerde analizlerde içsel büyüme modellerinin tercih 

edildiği görülmektedir (Benhabib ve Spıegel, 2000). 

Neo Klasik büyüme teorisi, teknolojik gelişmenin sistemin dışında belirlendiğini 

varsayması nedeniyle, büyümenin temel soruları olan: Uzun dönem ekonomik büyümenin 

kaynağı nedir? Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları nelerden kaynaklanmaktadır? sorularını 
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yanıtlamada yetersiz kalmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren Neo Klasik teorinin bu eksikliğini 

gidermeye yönelik yapılan çalışmalar ise ekonomik büyüme literatüründe yeni bir yaklaşım 

ortaya koymuştur. Paul Michael Romer, Robert Emerson Lucas ve Robert Joseph Barro’nun 

öncüleri olarak kabul edildiği bu yeni yaklaşım, uzun dönem ekonomik büyümenin nasıl 

gerçekleşeceği sorusunun cevabını sistemin içinde aradığından içsel büyüme teorisi adını 

almıştır. 

İçsel büyüme modelleri her şeyden önce Neo-klasik büyüme modelinin öngörülerini 

tamamen reddetmektedir. İçsel büyüme modellerinin temelleri Romer’in (1986) Increasing 

Retums and Long-Run Growth ve Lucas’ın (1988) On the mechanics of economic development 

çalışmalarıyla ortaya atılmaktadır. İçsel büyüme modelleri ekonomik büyümeyi Neoklasik 

modelde olduğu gibi piyasa mekanizmasının denetimi altında olmayan dışsal teknolojik 

gelişmeler değil de piyasaların kendi dinamikleri içinde faaliyet gösteren ekonomik güçlerin, 

içsel olarak belirlediğini kabul etmektedir (Grossman ve Helpman 1994: 23-24). 

İçsel büyüme modellerinin başlangıcı olarak görülen Romer, 1986’da Increasing Returns 

and Long-Run Growth isimli çalışmasıyla iktisadi büyümeye farklı yaklaşımlar katmaktadır. 

Romer çalışmalarında dikkat çeken ve çalışmasının temelini oluşturan Ar-Ge tabanına 

dayanması ve Ar-Ge birimlerindeki beşerî sermaye ve bu sermaye neticesinde meydana gelen 

yeni ürün veya üretim yöntemleri oluşturmaktadır (Romer, 1986: 1002-1003). Romer’e göre 

karını arttırmak hedefinde olan firmaların yatırım kararları teknolojik değişime neden 

olmaktadır. Modellemesinde teknolojik değişimi ekonomik olarak büyümede temel kaynak 

olarak göstermektedir. Teknolojik değişimlerle sermaye birikiminin sürdürülmesine olanak 

tanınmakta böylelikle de verimlilik artışı sağlanmış olmaktadır. 

İçsel büyümenin kaynakları temelde iki yaklaşıma dayanmaktadır. Birinci yaklaşım 

üretim sürecinde ekonomide ortaya çıkan ölçeğe göre artan getirilerin dışsal tasarruf yaratması 

ve sermayenin verimliliğini arttırmasıdır. Bu yaklaşımda Romer (1986) ve Lukas’ın (1988) 

çalışmalarındaki modelleri oldukça önemlidir. Modellerde üretimde pozitif dışsallıklardan 

dolayı teknolojik gelişme olmasa da uzun dönemde pozitif ekonomik büyümenin 

gerçekleşeceği gösterilmektedir. İkinci yaklaşım ise Schumpeterci görüşe sahip olup 

inovasyon, AR-GE ve teknolojik gelişmenin büyüme üzerindeki etkisine dayanmaktadır. İlk 

yaklaşımda teknolojik değişim tesadüfi bir ürün olduğundan bazı kuramcılara göre ikinci 

yaklaşım daha üstün olarak görülmektedir. (Schiff,1999: 3-5). 
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İçsel büyüme modellerine göre, bankaların ekonomik büyümeye katkısı, hanehalkı ve 

firmalara dış finansmana hem daha kolay hem daha verimli hem de daha hızlı erişim sağlayan 

tarama ve izleme fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Bankalar likidite sağlayarak özellikle 

riskten kaçınan tasarruf sahiplerinin likit varlıklar yerine ellerinde banka mevduatları 

tutmalarını sağlamaktadır. Bankacılık sektörü ekonominin, verimsiz likit varlıklar biçiminde 

elde ettiği tasarrufların oranının azaltılmasına ve likidite ihtiyaçları nedeniyle yatırılan 

sermayenin yanlış konumlandırılmasını önlemesini sağlamaktadır (Bencıvenga ve Smith, 1991: 

195-196). 

6. LİTERATÜR 

King ve Levine (1993), 1960-1989 dönemi seksen ülke ekonomisi için yaptıkları 

çalışmada finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla 

Schumpetere’in görüşünü test etmişlerdir. Finansal gelişme düzeyini ölçmek için ülkelerin 

bankacılık sektörüne ilişkin verileri kullanılmıştır. Bu veriler; finansal olmayan özel sektör 

borçlarının toplam yurtiçi krediye oranı, finansal sektörün cari yükümlülüklerinin GSYİH'ye 

oranı, mevduat bankaları yurtiçi varlıkları, mevduat bankaları ve merkez bankasının yurtiçi 

varlıklarıdır. Finansal hizmetlerin sermaye birikimi ve verimliliği artırmak suretiyle ekonomik 

büyümeyi teşvik ettiği görüşü ile tutarlı sonuç elde etmişlerdir. Ayrıca, önceden belirlenmiş 

finansal gelişme bileşeni gelecekteki ekonomik büyüme oranları, fiziksel sermaye birikimi ve 

ekonomik verimlilik iyileştirmeleri ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Levine ve Zervos (1998), 1976-1993 dönemi kırk yedi ülke ekonomisi için bankacılık 

sektörü gelişimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Yatay kesit analiz 

yönteminin kullanıldığı çalışmada bankacılık sektöründeki gelişme ölçütü olarak, bankaların 

özel sektöre verdiği kredilerin GSYH’ye oran kullanılmıştır. Bankacılık sektöründe yaşanan 

gelişme ile ekonomik büyüme arasında olumlu ve büyük bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca banka kredilerindeki gelişme, sermaye birikimi ve verimliliği arttırarak büyümeyi 

pozitif ve güçlü bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Beck Levine ve Loayza (2000) çalışmalarında, 1960-1995 dönemi için bankacılık 

sektöründeki gelişme ve ekonomik büyüme ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Çalışmalarında yatay kesit ve dinamik panel GMM yöntemi olmak üzere iki ayrı ekonometrik 

yöntem kullanılmıştır. Finansal aracılık gelişimi ile kişi başına düşen GSYH büyümesi ve 

toplam faktör verimliliği artışı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve ekonomik olarak büyük 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bankacılık sektörü gelişimi ile verimlilik artışı arasında da pozitif 
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yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca bankacılık sektöründe yaşanan gelişme ile sermaye 

birikimi ve tasarruf oranı arasında da önemli ve pozitif bir ilişkinin varlığı sonuçlar arasında 

yer almıştır. 

Calderon ve Liu (2003), 1960-1994 dönemi yüz dokuz gelişmekte olan ve gelişmiş ülke 

ekonomileri için finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Geweke ayrıştırma yöntemi ile araştırılmaya çalışılan çalışmada M2’nin GSYİH’ye oranı ve 

özel sektöre sağlanan kredilerin GSYH'ye oranı finansal gelişme göstergesi olarak 

kullanılmıştır. Finansal sektörde yaşanan gelişmelerin tüm ülke ekonomisinde büyümeye yol 

açtığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada gelişmekte olan ülkeler için nedensellik ilişkisi arz 

öncüllü çıkarken, gelişmiş ülkeler için talep takipli sonuç çıkmıştır. Aynı zamanda büyüme için 

finansal gelişmenin sermaye birikimi ile inovasyon kanalı karşılaştırıldığında inovasyon 

kanalının daha etkili olduğu sonucuna da ulaşmışlardır.  

Aslan ve Korap (2006), çalışmalarında 1987- 2004 dönemi için aylık veriler kullanılarak 

finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Johansen 

Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmada finansal 

gelişmeyi temsilen; Özel Sektör Kredi Hacminin GSYİH’ya oranı, M2Y’nin GSYİH’ye oranı 

kullanılmıştır. Uzun dönem eşbütünleşme yönteminin sonucunu anlamlı ve pozitif yönlü olarak 

bulmuşlardır. Granger nedensellik sonucu tek yönlü bulunmuş ve bu yönün ekonomik 

gelişmeden finansal gelişmeye doğru olduğu sonucuna varmışlardır. Fakat finansal gelişme 

göstergesi değiştiğinde nedenselliğin yönünün de finansal gelişmeden ekonomik büyümeye 

olacak şekilde değiştiğini tespit etmişlerdir. 

Valverde, Paso ve Fernandez (2011) bankacılıkta finansal yeniliklerin bölgesel büyüme 

üzerine etkisini araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada İspanya'nın on yedi idari bölgesi için 

1986- 2001 yılları arasını baz almışlardır. Çalışmalarında dinamik panel GMM yöntemini 

kullanmışlardır. Ülkeler arası çalışmalarla uyumlu sonuçlar elde etmişler. İnovatif ürün ve 

hizmetlerin bölgesel GSYİH, yatırım ve brüt tasarruf artışına olumlu katkıda bulunduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Aynı zamanda bankacılık finansal derinleşme ve bölgesel büyüme 

arasında olumlu ve pozitif bir ilişkinin var olduğu da sonuçlar arasında yer almıştır. 

Bozoklu ve Yılancı (2013), 1988-2011 dönemi için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 

on dört ülke ekonomisi için finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Panel Granger nedensellik testi kullanarak yaptıkları analizde finansal gelişme 

göstergesi olarak yurtiçi kredilerinin GSYİH’ye oranını kullanmışlardır. Finansal gelişmenin 
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güçlü bir şekilde ekonomik büyümeye neden olduğu ve finansal gelişme ne kadar gelişme 

gösterirse büyüme de o oranda artacak şeklinde sonuca ulaşmışlardır. 

İnançlı, Altıntaş ve İnal (2016), çalışmalarında 1997-2014 dönemi D-8 (Bangladeş, 

Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) ülkelerindeki finansal gelişme 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri analiz yöntemini kullanarak incelemişlerdir. 

Çalışmalarında ekonomik büyüme göstergesi olarak ülkelerin kişi başına düşen GSYH’leri, 

finansal gelişme göstergesi olarak da özel sektöre verilen kredileri kullanılmışlardır. Çalışma 

sonucunda finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Motsatsi (2016) çalışmasında 2006-2014 dönemi üçer aylık zaman serilersi verileri 

kullanarak  ARDL eşbütünleşme testi ile finansal sektörün gelişmesinin ekonomik büyüme 

üzerindeki rolünü incelemiştir. Sonuçlar; teknolojik ve işletme inovasyon değişkenlerinin, 

ekonomik büyümeye etkisinin olumlu olduğunu göstermektedir. ATM'lerin ve EFTPOS'un 

ülke çapında yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlayan politikaların özellikle bunların kıt 

olduğu kırsal alanlarda arttırılmasının ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayacağı yorumu 

da sonuçlar arasında yer almaktadır. 

Ballı ve Güreşçi’nin (2017) finansal inovasyon ve ekonomik büyüme üzerine otuz ülke 

için yapmış oldukları çalışmaları 1996-2014 dönemi verilerini kapsamaktadır. Çalışmada 

yüksek ve yüksek-orta gelirli ülkeler yer almıştır. Bu ülkelerde finansal inovasyonun ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra ekonomik büyüme ve finansal 

inovasyon arasındaki ilişki nedensellik bakımından da test edilmiştir. Çalışma sonucunda, 

finansal inovasyondaki gelişmelerin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği ve 

değişkenler arasında karşılıklı nedenselliğin ilişkisinin olduğu bulunmuştur. 

7. VERİ VE METODOLOJİ 

Türkiye’de bankacılık sektörü finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında ki ilişki 

için ilk olarak bankacılık sektörü finansal inovasyon değişkenlerinin fazla olmasından dolayı 

Temel Bileşen Analizi (PCA) yöntemi kullanılmıştır. Çok değişkenli istatistiksel analiz 

yöntemlerinden Temel Bileşen Analizi yöntemi ile fazla olan değişkenler daha az faktörde 

toplanmaktadır. Çıkan sonuç olduğu gibi bir analiz olabildiği gibi, başka analizlerde de yeni bir 

değişken olarak kullanılabilmektedir (Tatlıdil, 1996). İkinci olarak söz konusu değişkenlerin 

durağanlık özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök 
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testi kullanılmıştır. ADF testinin mantıklı sonuç ortaya koyması, modelde otokorelasyon 

sorununun olmaması koşuluna bağlı olduğu için, gecikme uzunluğunun bulunması önemli 

olduğundan dolayı Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) göz önüne alınarak optimal gecikme uzunluğu 

belirlenmiştir. Son olarak değişkenlerin birbiriyle olan uzun dönem ilişkilerinin analizi için 

ARDL eşbütünleşme yöntemi kullanılmıştır.  Uzun dönem ilişkilerin test edilmesinde Paseran 

vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL tekniği farklı dereceden verilerin bütünleşik olduğu 

durumda da aralarındaki uzun dönem ilişkinin analizine olanak vererek diğer eşbütünleşme 

tekniklerindeki kısıtlayıcılığı ortadan kaldırmaktadır (Esen vd.: 2012, 256). Yani ARDL tekniği 

çok değişkene sahip zaman serisi analizlerinde bazı serilerin düzey değerlerinde I (0) bazı 

serilerin de birinci farklarında I (1) durağan olması durumunda kullanılabilmek gibi avantajlara 

sahiptir. 

ARDL tekniği formül olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡 = 𝑐 + 𝛼1 ∑ ∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + 𝛼2 ∑ ∆𝐵𝑅𝑇𝑆𝑅𝑌𝑡−𝑖 +𝑚

𝑖=1 𝛼3 ∑ ∆𝑆𝐴𝑁𝐴𝑌𝐼𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 +

𝛼4 ∑ ∆𝐼𝑁𝑂𝑉𝐴𝑆𝑌𝑂𝑁𝑡−𝑖 +𝑚
𝑖=1 𝛽1𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡−𝑖 + 𝛽2𝐵𝑅𝑇𝑆𝑅𝑌𝑡−𝑖 + 𝛽3𝑆𝐴𝑁𝐴𝑌𝐼𝑡−𝑖 +

𝛽4𝐼𝑁𝑂𝑉𝐴𝑆𝑌𝑂𝑁 + 𝑢𝑡  

Modelde bağımlı değişken olarak GSYİH büyüme oranı; bağımsız değişken olarak brüt 

sermaye büyüme oranı, GSYİH içindeki sanayinin payı ve Temel Bileşen Analiziyle elde 

ettiğimiz inovasyon değişkeni yer almaktadır. 

Türkiye’nin on iki bölgesinde bankacılık sektörü finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

arasında ki 2007-2017 dönemi için yıllık veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 

bankacılık sektörü finansal inovasyon değişkenlerinin fazla olmasından dolayı Temel Bileşen 

Analizi (PCA) yöntemi kullanılmıştır. İkinci olarak, dinamik panel veri Genelleştirilmiş 

Moment Metodu (GMM) kullanılmıştır. Ekonomik ve finansal ilişkiler genellikle dinamik 

yapıda olduğundan ve bir dönem içerisinde gelişen olaylar genellikle geçmiş deneyimlerin 

sonucunda meydana gelmektedir. Dolayısıyla veriler arasında ilişkiler incelendiğinde 

değişkenlerin gecikmeli değerlerine yer verilmesi gerekmektedir. Bu gecikmeli değişkenlerin 

bağımsız olarak yer aldığı modellere dinamik panel veri olarak adlandırılmaktadır. Dinamik 

modellerde bağımlı değişkenin gecikmeli değeri ile hata teriminin ilişkili olması, En Küçük 

Kareler (EKK) tahmincisinin sapmalı ve tutarsız sonuçlar vermesine neden olmaktadır. Bu 

sorunların giderilmesi amacıyla Arellone ve Bond (1991) dinamik panel veri modellerinde 

gecikmeli değişkenlerin araç değişkeni olarak kullanılmasının daha uygun olduğunu önermekte 

ve bunun için GMM yöntemini geliştirmişlerdir. Bu amaçla dinamik panel veri analiz 
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yöntemlerinden Arellano- Bond (1991) tarafından geliştirilen Fark GMM tahmincisi yöntemi 

ve Arellano-Bover (1995) ve Blundell-Bond (1997) tarafından geliştirilen Sistem GMM 

tahmincisi yöntemi kullanılmıştır. 

Fark GMM tahmincisi modeli: 

𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑖𝑡 =  𝛼𝑡 + 𝛽1𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑆𝐴𝑁𝐴𝑌𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3𝑌𝐴𝑆𝐿𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾𝑁𝑇𝑁𝐹 +

𝛽5𝐼𝑁𝐹𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛽6𝐾𝑅𝐸𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + λ𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Arelona ve Bond Genelleştirilmiş Moment Tahmincisi sonuçlarına ulaşmak için 

oluşturulan modelde; bağımlı değişken olarak GSYİH, bağımsız değişken olarak GSYİH 

içindeki sanayinin payı, toplam nüfusa oranla yaşlı nüfus oranı, toplam nüfusa oranla kentleşme 

oranı (KNTNF) ve Temel Bileşen analiziyle elde ettiğimiz infon ve kredi değişkenleri yer 

almaktadır. 

Sistem GMM tahmincisi modeli: 

𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑖𝑡 + 𝑆𝐴𝑁𝐴𝑌𝐼𝑖𝑡 =  𝛼𝑡 + 𝛽1𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑆𝐴𝑁𝐴𝑌𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛽3𝑌𝐴𝑆𝐿𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 +

𝛽4𝐾𝑁𝑇𝑁𝐹 + 𝛽5𝐼𝑁𝐹𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛽6𝐾𝑅𝐸𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + λ𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Arellono ve Bover/Blundell ve Bond’un İki Aşamalı Sistem Genelleştirilmiş Momentler 

Tahmincisi sonuçlarına ulaşmak için ise; bağımlı değişken olarak GSYİH ve GSYİH içindeki 

sanayinin payı, bağımsız değişken olarak toplam nüfusa oranla yaşlı nüfus oranı, toplam nüfusa 

oranla kentleşme oranı ve Temel Bileşen analiziyle elde ettiğimiz infon ve kredi değişkenleri 

yer almaktadır.  

Son olarak tek tek bölgeler için sonuçlar elde etmek için Panel Veri yöntemlerinden 

Havuzlanmış Veri (Pooled Data) yöntemi kullanılmıştır. Analizde, bağımlı değişken olarak 

GSYİH ve GSYİH büyüme oranı alınarak hem düzey hem de oran bakımından tespit edilmiştir. 

Bağımsız değişken olarak; GSYİH içindeki sanayinin payı, Toplam nüfusa oranla kentsel nüfus 

oranı, toplam nüfusa oranla yaşlı nüfus oranı ve Temel Bileşen Analiz sonucu elde edilen infon 

ve kredi değişkenleri kullanılmıştır. 
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8. ANALİZ SONUÇLARI 

8.1. Türkiye için Yapılan Analiz Sonuçları 

8.1.1. Temel Bileşen Analiz (Principal-Component Analysis) Sonuçları 

Çalışmada bankacılık sektörü inovasyon değişkenleri olarak; ATM sayısı, POS sayısı, 

patent sayısı, banka kartı sayısı, kredi kartı sayısı, özel sektöre sağlanan yuriçi krediler, toplam 

EFT, finans sektörü tarafından sağlanan yurtiçi krediler, ihtisas dışı krediler, toplam kredi, 

toplam mevduat, banka şube sayısı, şube başına ortalama kredi ve alacaklar yer almıştır. 

Değişkenlerin çok olasından dolayı bu değişkenleri en aza indirmek için yapılan faktör 

analizinde değişkenler bir faktörde toplanmıştır. Temel bileşenler yöntemiyle sonuçların daha 

iyi yorumlanabilmesi için rotasyon işlemi de yapılarak toplamda on üç tane olan değişkenler 

için yeni bir endeks oluşturulmuştur. 

Tablo 8. Türkiye İnovasyon Verileri için Yapılan Temel Bileşen Analiz Sonucu 

İnovasyon Değişkenleri Faktör 1  Uniqueness 

TATM 0.9826 0.0344 

FSTSYKR 0.9477 0.1019 

IDKRD 0.9964 0.0071 

OSSYKR 0.9561 0.0859 

TPNT 0.9945 0.0110 

TPOS 0.6539 0.5724 

BSS 0.8188 0.3295 

SBOKRALCK 0.9878 0.0243 

TMVDT 0.9884 0.0230 

TKRD 0.9966 0.0068 

TBKK 0.9934 0.0132 

TKRDK 0.9731 0.0531 

TEFT 09742 0.0510 

Faktör Dönme Matrisi (Faktör1 (INOVASYON) | 1.0000)  

 

8.1.2. Genişletilmiş Dickey- Fuller (Augmented Dickey-Fuller) Birim Kök Testi 

Sonuçları 

Değişkenlerin logaritmaları yapılan Augmented (Genişletilmiş) Dickey-Fuller birim kök 

testi sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. ADF testinde optimal 

gecikme uzunlukları Schwars Bilgi Kriterine göre hesaplanmaktadır. Hesaplanan gecikme 

uzunlukları tablolarda parentez içerisinde gösterilmektedir. Birim kök içerip içermediği sonucu 

tabloda karar kısmında gösterilmiştir. I (1) Ho ın kabul edilmediğini, serinin durağan olduğunu 

ve birim kök içermediğini gösterirken, I (0) ise H0 ın kobul edilip serinin durağan olmadığını 

ve birim kök içerdiğini belirtmektedir. Yani ADF birim kök testi sonucuna göre t-istatistik 

değeri %1, %5, %10 anlamlılık düzeyinde kritik değerden mutlak değerce küçükse seri 
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durağan, birim kök içermez ve H0 reddedilir. Değilse seri durağan değildir, birim kök içerir ve 

H0 reddedilemez. 

Tablo 9. Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi- GSYIH 

Değişken ve 

Anlamlılık D. 

 

Düzey 

 

Birinci Fark 

 Sabit Sabit ve 

Trend 

Sabit Sabit ve 

Trend 

GSYİH 

t-istatistiği 

-

3.230948(1) 

-

3.438403(1) 

-

6.548392(1) 

-

6.406510(1) 

%1 -3.831511 -4.532598 -3.857386 -4.571559 

%5 -3.029970 -3.673616 -3.040391 -3.690814 

%10 -2.655194 -3.277364 -2.660551 -3.286909 

Olasılık 

Değeri 

0.0339 0.0759 0.0000 0.0003 

Karar I (1) I (0) I (1) I (1) 

 

Tablo 8’de gösterilen bağımlı değişken GSYIH için yapılan birim kök test istatiği düzey 

cinsi sabit durumda t-istatistik değeri kritik değere göre mutlak değerce büyük ve olasılık değeri 

de 0.05 kritik değerinden küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilir. Seri düzey cinsinde sabit 

durumda durağandır. Düzey cinsinde sabit ve trendli durumda ise t-istatistik değeri kritik değere 

göre mutlak değerce küçük ve olasılık değeride 0.05 kritik değerinden büyük olduğu için H0 

hipotezi reddedilemez, seri durağan değildir ve birim kök içermektedir. Birinci fark alınarak 

yapılan birim kök test istatiğinde hem sabit hem de sabit ve trendli durumda H0 hipotezi 

reddedilmekte, seride birim kök yoktur ve serinin durağan olduğu kabul edilir. 

Tablo 10. Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi- INOVASYON 

Değişken ve 

Anlamlılık D. 

 

Düzey 

 

Birinci Fark 

 Sabit Sabit ve 

Trend 

Sabit Sabit ve 

Trend 

INOVASYON 

t-istatistiği 

 

-

2.656905(1) 

 

0.847388(1) 

 

-

5.353811(2) 

 

-

6.950664(2) 

%1 -3.857386 -4.571559 -3.857386 -4.571559 

%5 -3.040391 -3.690814 -3.040391 -3.690814 

%10 -2.660551 -3.286909 -2.660551 -3.286909 

Olasılık 

Değeri 

0.1006 0.9994 0.0005 0.0001 

 

Tablo 9’da gösterilen bağımsız değişkenlerden INOVASYON için yapılan birim kök test 

istatiği düzey cinsinde incelendiğinde sabit durumda ve sabit ve trendli durumda t-istatistik 

değeri kritik değerlere göre mutlak değerce küçük ve olasılık değeri de 0.05 kritik değerinden 
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büyük olduğu için H0 hipotezi reddedilmez ve serinin durağan olmayıp birim kök içerdiği kabul 

edilir. Birinci fark alınarak yapılan birim test istatiğinde ise hem sabit hem de sabit ve trendli 

durumda H0 hipotezi reddedilmekte, seride birim kök bulunmadığı ve serinin durağan olduğu 

kabul edilir. 

Tablo 11. Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi- BRTSRY 

Değişken ve 

Anlamlılık D. 

 

Düzey 

 

Birinci Fark 

 Sabit Sabit ve 

Trend 

Sabit Sabit ve 

Trend 

BRTSRY 

t-istatistiği 

 

-

5.787247(0) 

 

-

5.6354449(0) 

 

-

8.911125(0) 

 

-

8.662197(0) 

%1 -3.831511 -4.532598 -3.857386 -4.571559 

%5 -3.029970 -3.3673616 -3.040391 -3.690814 

%10 -2.655194 -3.277364 -2.660551 -3.286909 

Olasılık 

Değeri 

0.0002 0.0012 0.0000 0.0000 

Tablo 10’de gösterilen bağımsız değişkenlerden BRTSRY için yapılan birim kök test 

istatiği hem sabit hem de sabit ve trendli durumda düzey cinsinde ve birinci farklarının alındığı 

sabit ve trendli durumda H0 hipotezi reddedilir. Tüm durumlarda t-istatistik değeri kritik 

değerlere göre mutlak değerce büyük olduğu ve olasılık değerleride 0.05 kritik değerden küçük 

olduğu için birim kök olmadığı ve serinin durağan olduğu kabul edilir. 

Tablo 12. Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi- SANAYI 

Değişken ve 

Anlamlılık D. 

 

Düzey 

 

Birinci Fark 

 Sabit Sabit ve 

Trend 

Sabit Sabit ve 

Trend 

SANAYI 

t-istatistiği 

 

-

4.923464(0) 

 

-

2.973955(1) 

 

-

3.424331(1) 

 

-

4.394365(1) 

%1 -

3.831511 

-4.532598 -3.857386 -4.571559 

%5 -

3.029970 

-3.673616 -3.040391 -3.690814 

%10 -

2.655194 

-3.277364 -2.660551 -3.286909 

Olasılık Değeri 0.0010 0.1640 0.0238 0.0139 

Tablo 11’de bağımsız değişkenlerden SANAYI için yapılan birim kök test istatistiği 

düzey cinsinde sabit durumda t-istatistik değeri kritik değerden mutlak değerce büyük ve 

olasılık değeri de 0.05 kritik değerinden küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilir, birim kök 

olmadığı ve serinin durağan olduğu kabul edilir. Düzey cinsinde sabit ve trendli durumda ise 
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durum tam tersi olarak t-istatistik değeri kritik değerden mutlak değerce küçük ve olasılık 

değeri de 0.05 kritik değerden büyük olduğu için H0 hipotezi reddelemez. Bu durumda da birim 

kök vardır ve seri durağan değildir.  Birinci fark alınarak yapılan birim kök testi sonuçlarında 

hem sabit hem de sabit ve trendli durumda şartlar sağlandığından dolayı H0 hipotezi reddedilir. 

Bu durumda da birim kökün olmadığı ve serinin durağan olduğu kabul edilir. 

8.1.3. ARDL Bound Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Tablo 15. ARDL Eşbütünleşme F-istatistik Test Sonuçları 

K F-istatistiği 

3 14.68022 

 

Kritik Değerler I (0) I(1) 

%10 3.47 4.45 

%5 4.01 5.07 

%2,5 4.52 5.62 

%1 5.17 6.36 

Pesaran ve Smith (2001) yapmış oldukları çalışmalarında F istatistik değerini 

yorulamaları; asimptotik olarak türetilen anlamlılık düzeyleri ile F istatik sonucu elde edilen 

değeri karşılaştırarak, F istatistik değeri kritik değerin üstündeyse H0 kabul edilmemektedir 

şeklindedir. Benzer şekilde analiz sonucu uzun dönem ilişkinin incelenmesi için hesaplanan F 

istatistik değerinin kritik değerlerin üstünde olduğu bulunmuştur. Böylece H0 reddedilmekte ve 

eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 13. ARDL (2,2,2,2) Eşbütünleşme Formu 

Değişkenler Katsayılar Standart 

Hata 

t-istatistiği Olasılık 

Değerleri 

D (GSYIH (-1)) -0.187996 0.168485 -1.115799 0.3270 

D (BRTSRY) 0.044405 0.005197 8.544896 0.0010 

D (BRTSRY (-1)) 0.004649 0.005958 0.780172 0.4789 

D(SANAYI) -5.224549 5.729854 -911812 0.4134 

D (SANAYI (-1) -3.746247 3.118035 1.201477 0.2958 

D 

(INOVASYON) 

2.281199 0.732914 3.112504 0.0358 

D (INOVASYON 

(-1)) 

-2.344939 0..386261 -6.070874 0.0037 

D(DUMMY) -0.844602 0.189291 -4.461919 0.0111 

D(@TREND) -0.159017 0.053358 -2.980158 0.0407 

CointEq(-1) -0.797157 0.192775 -4.135166 0.0144 

Cointeq = GSYIH-(0.0708*BRTSRY+11.0.931*SANAYI+1.50448*INOVASYON-1.0595* 

DUMMY-9.8031-0.1995*@TREND) 
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Tablo 14. ARDL (2,2,2,2) Modeli Uzun Dönem Katsayıları ve Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar Standart 

Hata 

t-istatistiği Olasılık 

Değerleri 

BRTSRY 0.070765 0.019014 3.721769 0.0204 

SANAYI 11.093051 3.729640 2.974296 0.0410 

INOVASYON 1.504778 0.582742 2.582238 0.0612 

DUMMY -1.059517 0.397248 -2.667143 0.0560 

C -9.803119 4.608303 -2.127273 0.1005 

@TREND -0.199480 0.078050 -2.555779 0.0629 

Analizde 2002 yılı kırılma yılı olarak belirlenerek DUMMY kullanılmıştır. Eşbütünleşme 

1<CointEq(-1) < 0 arasında bulunduğundan dolayı anlamlıdır. Bu durumda da değişkenler 

arasında uzun dönemli eşbütünleşik ilişkinin olduğunun göstergesidir. Sonuç olarak bürüt 

sermaye büyüme oranında %1’lik şok, büyümeyi %0,07 oranında etkilemektedir. Yani brüt 

sermaye oranında uzun dönemde meydana gelen %1’lik artış büyümeyi %0,07 oranında 

arttırmaktadır. GSYİH içindeki sanayinin payının %1’lik artışı büyümeyi %11 oranında 

arttırmaktadır. Temel bileşen analiziyle elde edilen inovasyon değişkeninin %1’lik artışı ise 

%10 anlamlılık düzeyine göre büyümeyi %1,5 oranında arttırmaktadır.  

8.2. Bölgeler için Yapılan Analiz Sonuçları 

8.2.1. Temel Bileşen Analiz Sonuçları 

Birbiriyle ilişkili çok fazla değişkenin az sayıda faktörle ifade edilmesini sağlayan Temel 

Bileşen Analiz (Principal-Component Analysis) kullanılmıştır. Böylelikle fazla olan inovasyon 

değişkenleri iki faktörde toplanmıştır. Bölgeler için bankacılık sektörü inovasyon değişkenleri 

olarak; tasarruf mevduatı, patent sayısı, ihtisas dışı krediler, toplam kredi, toplam mevduat, 

yatırımların bölgesel dağılımı, banka şube sayısı, takipteki alacaklar ve toplam nakdi kredi 

yeralmaktadır. Yapılan faktör analizi principal- component faktör metotu ve rotasyon 

işleminden sonra bölgeler için dokuz tane olan inovasyon değişkeni INFON ve KREDI olmak 

üzere iki faktörde toplanmıştır.  

Tablo 16. Bölgelerin İnovasyon Verileri için Yapılan Temel Bileşen Analiz Sonucu 

İnovasyon Değişkenleri Faktör 1 Faktör 2 

TSRFMVD 0.9807 0.0818 

TPTNT 0.9527 0.1103 

IDKRD 0.0175 0.9912 

TKRD 0.0042 0.9913 

TNKRD 0.9826 -0.1371 

TMVDT 0.9759 0.0542 

YTRM 0.8296 -0.3349 

BSS 0.8684 0.2322 

TKPALCK 0.9731 -0.0656 

Faktör Dönme Matrisi (Faktör1(INFON) | 1.0000) 

                                     (Faktör2(KREDI) | 1.0000) 
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 Tablo 15’te yeni oluşan inovasyon ve fonlama endeksi tasarruf mevduatı, patent sayısı, 

toplam nakdi kredi, toplam mevduat, yatırımların bölgesel dağılımı, banka şube sayısı ve 

takipteki alacaklar değişkenlerinden oluşmuştur. Kredi faktöründe ise ihtisas dışı krediler ve 

toplam kredi değişkenleri yer almıştır. Bölgeler için yapılacak GMM ve Pooled Date analizinde 

inovasyon değişkeni olarak faktör analizi sonucu elde edilen INFON ve KREDI kullanılmıştır. 

8.2.2. Genelleştirilmiş Momentler Metodu Tahmin Sonuçları 

Analiz için oluşturulan modelde; bağımlı değişken olarak GSYİH, bağımsız değişken 

olarak GSYİH içindeki sanayinin payı (SANAYI), toplam nüfustaki yaşlı nüfus oranı 

(YASLINF), toplam nüfustaki kentleşme oranı (KNTNF) ve faktör analiziyle elde ettiğimiz 

(INFON) ve (KREDI) değişkenleri yer almıştır. Modeli oluştururken amacımız bağımlı 

değişken olan GSYİH’yı bağımsız değişkenlerden büyüme değişkeni olarak kullandığımız 

SANAYI, YASLINF ve KNTNF’un yanına dokuz değişkenin dahil olduğu (tasarruf mevduatı, 

patent sayısı, ihtisas dışı krediler, toplam kredi, toplam mevduat, yatırımların bölgesel dağılımı, 

banka şube sayısı, kişi başı nakdi kredi, takipteki alacaklar ve toplam nakdi kredi) Temel 

Bileşen Analiz yöntemiyle elde edilen, inovasyon-fonlama (INFON) ve kredi (KREDI) 

değişkenleri koyularak incelenmiştir. 

Tablo 17. Arelona ve Bond Genelleştirilmiş Moment Tahmincisi Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar Standart 

Hata 

z değeri Olasılık 

GSYIH 

L1. 

 

.668562 

 

.0709656 

 

9.42 

 

0.000 

SANAYI .4310807 .0857915 5.02 0.000 

YASLNF .9731741 .3082962 3.16 0.002 

KNTNF -.2800156 .0668954 -4.19 0.000 

INFON .0785888 .0287073 2.74 0.006 

KREDI .0042586 .0034863 1.22 0.222 

 

Arelona ve Bond Genelleştirilmiş Moment Tahmincisi sonuçlarına göre gecikmeli 

bağımlı değişken büyümeyi açıklamakta anlamlı ve işareti pozitif olarak bulunmuştur. Aynı 

şekilde GSYİH içindeki sanayinin payı ve bankacılıkta finansal inovasyonu açıklamak için 

oluşturduğumuz iki endeksten biri olan INFON değişkeni büyümeyi açıklamakta anlamlı ve 

pozitif işaretli olarak bulunmuştur. Toplam nüfustaki kent nüfus oranı ise istatiki olarak anlamlı 

fakat işareti beklenilenin tersine eksi olarak bulunmuştur. Bankacılıkta finansal inovasyonu 

açıklamak için Temel Bileşen Analiz yöntemiyle oluşturduğumuz bir diğer endeks olan KREDI 
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değişkeni ise hem istatistiki olarak hem de işaret olarak büyümeyi açıklamakta anlamsız 

bulunmuştur. 

Tablo 18. Arellono ve Bover/Blundell ve Bond’un İki Aşamalı Sistem 

Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisi Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar Standart 

Hata 

z Değeri Olasılık 

GSYIH 

L1. 

 

1.004902 

 

.0200679 

 

50.08 

 

0.000 

SANAYI .0628165 .105823 0.59 0.553 

YASLNF -.0285591 .1070999 -0.27 0.790 

KNTNF -.0250077 .0403615 -0.62 0.536 

INFON .0037057 .0089917 0.41 0.680 

KREDI -.0005686 .0033337 -0.17 0.865 

 

Spefikasyon Testleri z Değeri Olasılık 

AR (1) -3.20 0.001 

AR (2) -1.60 0.110 

Analiz çıktısında Wald test anlamlı sonuç vermiştir. Sadece gecikmeli değişken bağımlı 

değişkeni açıklamakta anlamlı bulunmuştur. Ayrıca iki aşamalı sistem genelleştirilmiş 

momentler tahmincisi ile modelde 1. dereceden ve 2. dereceden otokorelasyonun varlığı 

sınanmış ve sonuçlar istenildiği gibi AR (1) test istatistiği negatif ve anlamlı; AR (2) test 

istatistiği ise anlamsız olarak elde edilmiştir. Böylece elde edilen bulgulara göre 1. dereceden 

otokorelasyonun varlığı doğrulanırken 2. dereceden otokorelasyonun söz konusu olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

8.2.3. Havuzlanmış Veri (Pooled Data) Sonuçları 

Havuzlanmış Veri sonuçlarında GSYİH ve GSYİH büyüme oranı olmak üzere düzey ve 

oran şeklinde bakılmıştır. Bağımlı değişken olarak GSYİH büyüme oranı alındığında ki 

sonuçlar; inovasyon fonlama değişkenin büyüme üzerine etkisi istatistiki olarak İstanbul, Batı 

Marmara, Kuzeydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinde anlamlı geri kalan bölgelerde ise 

anlamsız bulunmuştur. Kredi değişkenin büyüme üzerine etkisi; İstanbul, Batı Marmara, Ege, 

Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu, Doğu 

Karadeniz ve Ortadoğu Anadolu bölgesinde anlamlı bulunmuştur. Toplam nüfustaki kentsel 

nüfusun büyüme üzerine etkisi İstanbul dışındaki tüm bölgelerde istatistiki olarak anlamlı 

bulunmuştur. GSYİH içindeki sanayinin payının büyüme üzerine etkisi tüm bölgelerde 

istatistiki olarak anlamsız çıkmıştır. Toplam nüfustaki yaşlı nüfus oranının büyümeye etkisi ise; 
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İstanbul, Batı Marmara ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde istatistiki olarak anlamlı 

bulunmuştur. 

Bağımlı değişken olarak GSYİH alındığında ki sonuçlar; inovasyon fonlama değişkenin 

büyüme üzerine etkisi istatistiki olarak İstanbul, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Ortadoğu 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde anlamlı ve geri kalan 

bölgelerde anlamsız bulunmuştur. Kredi değişkenin ve toplam nüfustaki kentsel nüfusun 

büyüme üzerine etkisi tüm bölgelerde istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. GSYİH içindeki 

sanayinin payının büyüme üzerine etkisi; Akdeniz bölgesinde anlamsız bulunurken geri kalan 

tüm bölgelerde anlamlı bulunmuştur. Toplam nüfustaki yaşlı nüfus oranının büyümeye etkisi 

ise; Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Ortadoğu Anadolu 

bölgelerinde istatistiki olarak anlamlı diğer bölgelerde anlamsız bulunmuştur.  

Bağımlı değişken olarak düzey ve oran olarak bakılan Havuzlanmış Veri sonuçlarında 

GSYİH içindeki sanayinin payının bağımlı değişken olarak GSYİH büyüme oranı 

kullanıldığında istatistiki olarak anlamlı çıkması beklenirken anlamsız çıkmıştır. Bu durumun 

analizde kullanılan değişkenlerin hizmet sektörünü temsil etmesinden kaynaklandığı 

düşünülebilir. Benzer şekilde kentsel nüfusun istatistiki olarak anlamlı yaşlı nüfusun ise 

istatistiki olarak anlamsız çıkması beklenirken tam tersi durumla karşılaşılmıştır. Bu durumun 

toplam nüfusa oranla kentsel nüfus oranı ve yaşlı nüfus oranının aynı regresyonda yer 

almasından kaynaklandığı düşünülebilir. Günümüzde büyüme, kalkınma ve modernleşmede 

sanayileşme ve kentleşme eş olarak sayılmaktadır. Fakat Türkiye için onca çabalamalara 

rağmen sanayileşmiş bir ülke demek olanaksızdır. Sanayileşme ve kentleşmenin doğru orantılı 

olacak şekilde artması gerekirken Türkiyede sanayileşme artışı kentleşme oranı artışına göre 

geride kalmaktadır. Yinede kırsal kesimdeki işsiz nüfusun kentlere yönelmesi devam etmekte 

fakat gereken istihtam olanakları sağlanamamaktadır. İnsanlar kırsal kesimde yoksulluk 

çekmektense kentlerde yoksulluk çekmeyi tercih etmektedir. Kentleşme olgusuda batının 

gelişen sanayi ve modernleşen tarımın bir sonucu değilde bir göç biçimi haline gelmektedir. 

Sonuç olarak toplam nüfusa oranla kent nüfusu artmakta fakat gereken amacına 

ulaşamamaktadır. 

9. GENEL SONUÇLAR VE POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Genel değerlendirme olarak; Türkiye ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde bankacılık 

sektöründe yaşanan teknolojik gelişme, küreselleşme ve bilginin öncülüğünde gelişim gösteren 

inovasyon temelli ürün ve hizmetler ekonomiye olumlu ve pozitif katkı sunmaktadır. Bu durum 
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Schumpeter’in görüşünü ve içsel büyüme teorilerini destekler niteliktedir.  Yani iyi işleyen 

finansal sistem ve bu sistem içerisinde kendisine önemli yer edinen bankacılık sektörü; tasarruf 

eden hanehalkı ve firmalar ile yatırımcılar arasındaki aracılık fonksiyonu görevi ile sınırlı 

kalmayarak, sunmuş olduğu kredi ve inovasyonlarla ekonomik büyüme açısından çok büyük 

öneme sahiptir. 

Bölgesel kalkınma gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı önemli 

konu haline gelmektedir. Her ülkenin amacı toplumun refahını arttırmak için ekonomik 

anlamda büyüme ve kalkınmadır. Ülkelerin özellikle finans ve bankacılıkta güçlü olması 

beraberinde güçlü ekonomiyi de getirmektedir. Fakat doğal kaynak yetersizliği, elverişsiz 

coğrafi koşullar, pazara ve enerjiye yakın olmama, alt yapı sorunları, teşvikler ve vergi 

indirimleri, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etme ve finansal anlamda inovasyonları 

bünyesine katarak bilgi ekonomisi ışığında gelişim gösterme faktörleri ülkeler ve ülkelerin 

bölgeleri arasında farklılık göstermesi kalkınmışlık farklılıklarına da neden olmaktadır. 

Ülkelerin amaçları olan kalkınma ve büyümeye ulaşabilmesi için öncelikle bölgesel anlamda 

kalkınmışlık farkını en aza indirmeleri gerekmektedir. 

Kalkınmanın ve inovasyonun sağlanabilmesi için bölgelerimizde üniversitelerin 

kurulmasına hız kazandırılarak nitelikli insan gücünün ihtiyaç duyduğu eğitime, Ar-Ge 

çalışmalarına ve bilime önem verilmelidir. Ar-Ge faaliyetlerinin ve inovatif fikirleri 

destekleyecek kurum ve organizasyonların arttırılabilmesi için gerekli alt yapı sağlanmalıdır. 

Ar-Ge, işbirliği ve ortaklıkların kurulması, finansal inovasyon, yeni sanayi odakları, organize 

sanayi bölgeleri, cazibe merkezleri, sektörel yoğunlaşmalar, üniversite-sanayi işbirliği, 

özellikle girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimciliği destekleyici araçlarla güçlendirerek daha 

çok ön plana çıkarılması planlara dahilinde uygulamaya konarak hayata geçirilmelidir. AR-Ge 

çalışmaları sonucu elde edilen bilginin inovatif ürün ve hizmet süreçlerinde kullanılarak 

rekabeti arttırdığı gibi bölgelerin gelişme ve kalkınmasına da önemli katkılar sunmaktadır. 

Hükümet Ar-Ge harcaması, vergi teşvikleri ve patentler olmak üzere üç temel yolla Ar-Ge’ye 

teşvik etmelidir. 

Ülkemizin bölgeler arasında; ekonomik, sosyal ve gelişmişlik anlamında farkları en aza 

indirecek politikalara ağırlık verilerek uygulamaya konmalı, destek ve düzenleyici 

mekanizmaların daha çok geri kalmış bölgelerin üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Ayrıca 

finansal anlamda teknolojinin gelişmesi ve buna parelel olarak gelişen finansal inovasyonların 

takip edilerek, finansal kaynaklara yapılan yatırımlar arttırılmalıdır.  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

339 

Finansal anlamda küreselleşme, teknolojinin sürekli artması, dijitalleşme, bilimsel 

iletişimin büyümesi ve bunların getirmiş olduğu finansal inovasyonların bankacılıkta sürekli 

kendini göstermesi finans ve bankacılıkta işlemlerin, bilginin karmaşıklaşmasına neden 

olmaktadır. Finansal okuryazarlılık bu karmaşıklığı minimum düzeye indirip finansal anlamda 

bireylerin bilgi sahibi olmasına olanak tanıyarak etkin ve doğru kararlar verilmesini 

sağlamaktadır. Bu da demek oluyor ki finansal okuryazarlılıkla tasarruflar artacak, ülke ya da 

bölgelerin büyüme ve kalkınması da yine bu oranda artacaktır.  
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ 

TİCARET POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖZET 

Dünyada özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında küreselleşme hareketlerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte, ekonomik alanda da çeşitli entegrasyon hareketleri hız 

kazanmaya başlamıştır. 1957 yılında altı Avrupa ülkesi arasında kurulan Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’na Türkiye’nin başvurusu sonucu 1963 yılında AET ile Türkiye 

arasında Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma, günümüzde en geniş çaplı 

gümrük birliğine atılmış bir adım olmuştur ve ülkemiz de artık söz konusu 

entegrasyonlara katılma sürecine girmiştir. 1953 yılında gerçekleşen GATT üyeliği de 

bu adımlardan bir tanesidir. Ancak küreselleşen dünyada GATT’ın yeterli etkinliği 

sağlayamadığı görüşlerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte ülkeler ikili anlaşmalar yapma 

yoluna yönelmiş ve böylece serbest ticaret anlaşmaları yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada 

2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde dış ticaret yapısı 

incelenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Entegrasyon, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Gümrük Birliği. 

 

ABSTRACT 

As the globalisation becomes widespread in the world, many types of integration 

also have increased in number. After Turkey’s application to European Economic 

Community in 1963, which was built among six european countries in 1957, Ankara 

Agreement was signed between EEC and Turkey. This agreement was an important step 

into the most widespread customs union of today. Membership of GATT in 1953 was 

an other step either. As many have believed that GATT was not efficient enough, the 

countries have started to sign bilateral agreements and thus, free trade agreements have 

become widespread. In this study, Turkey's foreign trade policy in the European Union 

adaptation process as of 2019 is examined. 
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1. GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ekonomik sistemin ve işbirliğinin 

kurulması genel kabul görmüş ve bu amaca yönelik olarak yeni bir kurumsal yapı tasarlanmıştır. 

Bu sistem ve kurumsal yapı içinde uluslararası mali istikrarın sağlanması ve ödemelerin 

sağlanması, ülkelerin kalkınma süreçlerine destek olunması ile uluslararası ticaretin 

serbestleştirilmesi ve artırılmasına yönelik olarak yeni kurumlar oluşturulmuştur. Uluslararası 

Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB) ve "Bretton Woods" para sistemi yeni kurumsal yapının 

temel kurumları ve sistemleri olmuştur. Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ve 

arttırılmasına yönelik olarak ise Uluslararası Ticaret Örgütü (ITO) adı verilen uluslararası bir 

kurum oluşturulması planlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmalar ve müzakereler sürdürülürken 

diğer yandan uluslararası ticarette tarife indirimlerine gidilmesi çalışmaları da başlatılmıştır. 

Uluslararası ticarete konu olan belirli mallar üzerinde tarife indirimlerini kapsayan ve 

kurulması planlanan Uluslararası Ticaret Örgütü'ne taraf olacak ülkelerce de onaylanması 

kararlaştırılan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Ekim 1947 tarihinde 

Cenevre'de 23 ülke tarafından imzalanmıştır. Geçici nitelikteki bu anlaşma bugün ulaşılan çok 

taraflı uluslararası ticaret sisteminin de temelini oluşturmuştur. Uluslararası Ticaret Örgütü'nün 

takip eden yıllarda kurulamaması nedeniyle geçici nitelikteki GATT kalıcı hale gelmiş, anlaşma 

1948-1994 yılları arasında uygulanmış ve bu tarihe kadar dünya ticaretinde, anlaşmaya taraf 

ülkelerce genel kabul gören bir çerçeve oluşturmuştur. 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü 

Kuruluş Anlaşması imzalanana kadar yürürlükte bulunan GATT'ın imzalandığı 1947 yılından 

itibaren dünya ticaretinde uluslararası kuralların ve disiplinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi 

ile ticaretin çok taraflı serbestleşmesine yönelik müzakereler yapılmış ve her müzakere turu 

sonrası alınan kararlar ile birlikte bugünkü uluslararası ticaret sistemine yaklaşılmıştır. 

Hazırlanan çalışmada Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’nin günümüz 

uluslararası ticaret sistemine entegrasyonu ve dış ticaret yapısı incelenmektedir. 
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2. AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİ VE TÜRKİYE 

Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerin Birlik üyesi haline gelebilmeleri için 

gerçekleştirmeleri gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bunlardan biri ülkelerin Avrupa 

Ekonomik ve Parasal Birliği’ne katılabilmeleri için gerekli olan Maastricht kriterleri, diğeri ise 

Avrupa Birliği’ne tam üye olabilmeleri için gerekli olan Kopenhag kriterleridir. Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üye ülkelerinden biri olabilmesi için de söz konusu koşulları yerine getirmesi 

gerekmektedir. 

2.1.  Avrupa Birliği Üyelik Koşulları: Maastricht ve Kopenhag Kriterleri 

Avrupa Birliği üyeliği için gerekli koşullardan biri olan Maastricht kriterlerine göre aday 

ülkenin, 

 enflasyon oranı Avrupa Para Sistemi (EMS, The European Monetary System)’nde yer 

alan ve en düşük enflasyon oranına sahip üç üyenin ortalama enflasyon oranından ancak 

%1,5 oranında fazla olabilir, 

 uzun dönem faiz oranları, en düşük orana sahip üç üyenin ortalamasından sadece %2 

oranında yüksek olabilir, 

 bütçe açığı brüt yurtiçi milli gelirin (GSYİH) %3’ünden fazla olamaz, 

 ulusal borç miktarı, brüt yurtiçi milli gelirin (GSMH) %60’ından fazla olamaz (Aslan 

& Terzi, 2013, p. 101). 

Kopenhag kriterleri ise 1993 yılında Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş ve aday 

ülkeler için yerine getirilmesi zorunlu siyasi, ekonomik ve topluluk müktesebatına uyum 

kriterlerini içermektedir. Siyasi kriterler gereğince aday ülkelerde demokratik yapıyı garanti 

altına alacak kurumların var olması; hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanıyor olması; insan 

haklarına saygı duyuluyor olması ve azınlık haklarının korunuyor olması gerekmektedir. 

Ekonomik kriterler gereğince temel olarak ülkenin, bütün kurum ve kuralları ile işleyen bir 

piyasa ekonomisine sahip olması ve Avrupa Birliği piyasalarında rekabet edebilme gücüne 

sahip olması gerekmektedir (Morgil, 2006, p. 92). Uyum kriterleri ise Birlik içinde alınan siyasi, 

ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uymak gibi belli yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

içeren kriterlerdir. 
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2.2.  Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’deki Gelişmeler  

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ticari ilişkileri ve dünya ticaretine entegrasyonu açısından 

önemli dönüm noktalarından biri olan II. Dünya Savaşı’nın 1945 yılında sona ermesiyle 

birlikte, 1947 yılında GATT kurulmuş ve 1953 yılında Türkiye bu anlaşmaya taraf olmuştur. 

1948 yılında Marshall Planı çerçevesinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC, The 

Organisation for European Economic Co-operation) kurulmuş ve bu kuruluşa 1948 yılında 

Türkiye de üye olmuştur. 1957’de 6 Avrupa ülkesi arasında Avrupa Ekonomik Topluluğu 

(EEC, European Economic Community) kurulmuş, 1963 yılında Türkiye ile EEC ortaklık 

anlaşması olan Ankara Anlaşması imzalanmıştır. EEC bir gümrük birliği olduğu için 

Türkiye’nin de Gümrük Birliği üyeliği böylece gündeme gelmiştir. Ülkemiz aynı zamanda 

1961 yılında kurulan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD, Organisation for 

Economic Co-operation and Development)’nün 20 kurucu üyesinden biridir. 1971 yılında,  

Ankara Anlaşması Katma Protokolünün imzalanması ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe 

girmesiyle birlikte gümrük birliğinin ilk aşaması gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri, 

işlenmiş tarım ürünleri gibi belli ürünler hariç, Türkiye sanayi ürünlerine karşı gümrük 

vergilerini sıfırlamıştır. Söz konusu dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyguladığı 

gümrük vergileri, sanayi ürünlerinde %50-60 düzeylerindedir. Türkiye söz konusu vergileri 

hemen sıfırlayamayacaktır ve bunun için 22 yıllık bir geçiş süreci öngörülmüştür. 1 Ocak 1996 

itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği başlamış ve böylece ikinci aşama 

tamamlanmıştır ancak söz konusu gümrük birliği, tarım ürünlerinin serbest dolaşımını 

içermediği için eksik bir gümrük birliği olarak değerlendirilmektedir. Sadece işlenmiş tarım 

ürünleri gümrük birliğinin kapsamına dahildir (Bilici, 2013, s. 159). 

2.3. Teoride Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları 

Ülkeler arasında gerçekleşen ekonomik entegrasyon çeşitleri tercihli ticaret anlaşmaları, 

serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik birlik ve tam ekonomik birlik 

olarak sayılabilmektedir. 

1. Tercihli Ticaret Anlaşmaları: Tarife ve kota gibi ticaret engellerinin iki ülke ya da daha 

fazla ülkeden oluşan bir grup arasında karşılıklı olarak azaltılmasıdır. 

2. Serbest Ticaret Bölgesi: Belirlenmiş ürünlerin ticaretinde tarife ve kota indirimlerinin 

yanı sıra, mal ve hizmetlerin ülkeler arasında serbest dolaşabildiği ancak üretim 

faktörlerinin serbest dolaşımının söz konusu olmadığı piyasadır. 
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3. Gümrük Birliği: Serbest ticaret bölgesine ek olarak diğer ülkelere karşı ortak bir gümrük 

tarifesinin oluşturulduğu piyasalardır, dolayısıyla üçüncü ülkeleri de kapsamaktadır. 

4. Ortak Pazar: Gümrük birliğinin yanı sıra ülkeler arasında emek, sermaye ve girişimci 

gibi üretim faktörleri de serbest dolaşmaktadır. EEC bir gümrük birliğiyken 1992’de 

kuruluş anlaşması imzalanan Avrupa Birliği oluşumuyla birlikte ortak pazar haline 

gelmiştir. 

5. Ekonomik Birlik: Ortak pazara ek olarak ülkeler arasında ekonomik ve sosyal 

politikaların da uyumlaştırılması söz konusudur. 

6. Tam Ekonomik Birlik: Ekonomik birliğin yanı sıra ülkelerin para ve maliye 

politikalarının da uyumlaştırılarak uluslar üstü bir otorite tarafından yönetilmesi ve 

dolayısıyla ortak bir Merkez Bankası oluşturulmasını içeren piyasa sistemidir. 

Avrupa’da çoğu ülke tarafından uygulanan ve 2002 yılında uygulamaya geçmiş olan 

Euro para biriminin kullanılması tam ekonomik birlik oluşturulmasına örnektir. 

Günümüzde en yaygın olan entegrasyon biçimleri, serbest ticaret anlaşması ve gümrük 

birliğidir. Serbest ticaret anlaşmasında, ülkeler birbirlerine karşı gümrük tarifelerini 

kaldırmakta ancak üçüncü ülkelere karşı bağımsız olarak tarife oranı belirleyebilmektedir. 

Gümrük birliği, başlı başına bir büyük ülke konumunda olduğu için, birlik dışı ülkelere karşı 

rekabet gücü daha fazla olacaktır, bu sebeple üçüncü ülkelere karşı pazarlık gücü de fazla 

olacaktır. Bunun yanı sıra serbest ticaret karşıtı lobicilik faaliyetleri gümrük birliğinde birlik 

düzeyinde olacak, serbest ticaret bölgesinde ise ülke düzeyinde kalacaktır. Bu nedenle gümrük 

birliğinde lobi faaliyetlerinin düzeyi serbest ticaret bölgesine kıyasla daha düşük düzeyde 

olacaktır.  

2.4. Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan gümrük birliğinin yanı sıra üçüncü ülkelerle 

arasında geçerli olan serbest ticaret anlaşmaları da bulunmaktadır. Türkiye’nin yürürlükte olan 

serbest ticaret anlaşmaları ve Avrupa Birliği’nin söz konusu ülkelerle anlaşma imzaladığı yıllar 

Tablo-1’de görülmektedir. 
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Tablo-1. Türkiye’nin İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ve AB ile İmza Yılları 

ÜLKE 

ADI 

TR ile STA 

YILI 

AB ile STA 

YILI 

EFTA 1992 1973 

İsrail 1997 2000 

Makedonya 2000 2004 

Bosna 

Hersek 
2003 2005 

Filistin 2005 1997 

Tunus 2005 1997 

Fas 2006 2000 

Suriye 2007 1977 

Mısır 2007 2003 

Arnavutluk 2008 2008 

Gürcistan 2008 - 

Sırbistan 2010 2009 

Karadağ 2010 2010 

Şili 2011 2002 

Ürdün 2011 2000 

Marityus 2013 - 

Güney 

Kore 
2013 2011 

Malezya 2015 - 

Moldova 2016 2014 

Fareo 

Adaları 
2017 1997 

Singapur 2017 - 

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) alınan verilerle 

düzenlenmiştir. 

Yürürlükte bulunan serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra Lübnan, Kosova, Venezuela 

ve Katar ile anlaşma imzalanmış, söz konusu ülkelerin iç onay süreçlerinin tamamlanması 

beklenmektedir (Ticaret Bakanlığı, 2019). Tablo-1’de görüleceği üzere birçok ülkeyle hem 

Avrupa Birliği’nin hem de Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bunun nedeni, 

taraflardan birinin anlaşma imzalamaması halinde ülkeler arasında karşılıklı yarar esasının 

bozulması olasılığıdır.  Bu nedenle her iki taraf da, diğerinin uyguladığı serbest ticaret 

anlaşmasını kendi ülkelerine de uygulamaktadır. Bu durum günümüzde pek çok serbest ticaret 

anlaşması bulunmasının nedenlerindendir. 

2.5. Literatürde Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri  

Gümrük Birliği öncesi ve sonrası Türkiye’nin uluslararası ticarette gelişimini inceleyen 

çalışmaların genel sonucu Birliğin, ülke üzerinde refah artırıcı bir etkide bulunduğu 

yönündedir. Gümrük Birliği sonucunda Türkiye’de yer alan bazı sektörlerde, ülke içinde 
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yüksek maliyetle üretilen ürünün tüketimi yerine birlik içinde düşük maliyetle üretim yapan 

ülkeden tüketimin karşılanması anlamında, ticaret yaratma etkisi ortaya çıktığı gözlenmektedir. 

Akkoyunlu-Wigley ve Mihci’nin bölgesel ekonomik entegrasyon hareketlerini ölçümlemek 

üzere istatistiksel incelemede bulundukları çalışmada elde edilen bulgulara göre bu sektörler 

kağıt ve kağıt ürünleri; kimyasal madde ve ürünleri; ana metal sanayii; büro, muhasebe ve bilgi 

işlem makineleri; tıbbi aletlerdir (Akkoyunlu-Wigley & Mihci, 2006, s. 2450). Söz konusu 

ürünlerde üretimin toplam tüketim içindeki payı azalırken, ticaret yaratma etkisi nedeniyle 

Avrupa Birliği’nden yapılan ithalatın payının arttığı görülmektedir. 

Özkale ve Karaman tarafından ekonometrik panel veri analizi kullanılarak hazırlanan 

çalışmaya göre ise otomotiv, elektrikli makine ve cihazlar sektörlerinde ticaret yaratıcı etki 

ortaya çıkarken, demir-çelik sektöründe, birlik dışındaki ülkeler ile yapılan ticaretin, gümrük 

birliği sonucu birlik içindeki ülkelere kayması anlamında, ticaret saptırıcı etki ortaya çıkmıştır 

(Özkale & Karaman, 2006, s. 135).  

Arslan ve Diğerleri tarafından 2002 yılında ekonometrik modelleme yöntemiyle 

hazırlanan “Gümrük Birliği’nin Türk Ekonomisi ve Bütçesine Etkileri” başlıklı çalışmanın 

bulgularına göre; gümrük birliği, Türkiye aleyhine gerçekleşen ticaret yaratıcı ve saptırıcı 

etkiler nedeniyle ithalatta yapısal değişime sebep olmuştur. Bunun yanı sıra hazine faizleri 

üzerinde yükseltici bir etki yapmak suretiyle reel faizlerin artmasına yol açmış, dolayısıyla 

Türkiye ekonomisine zarar vermiştir (Yıldırım & Dura, 2007, s. 153).  

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergileri zaten gümrük birliği 

anlaşması öncesinde Katma Protokol nedeniyle yavaş yavaş kaldırıldığı için Türkiye’nin 

ihracatının gümrük birliğinden çok fazla etkilenmediği, esas değişimin ithalatta yaşanmış 

olduğu görüşü genel kabul görmektedir. Gümrük birliği öncesinde olduğu gibi, sonrasında da 

emek-yoğun, düşük beceri gerektiren ürünlerde uzmanlaşıldığı için üretimde yapısal bir 

dönüşüm sağlanmamıştır.  

İsmail Altundal’ın 2008 yılında hazırlamış olduğu “Avrupa Birliği’nin Türkiye Makro 

Ekonomisi Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri” adlı kitabı için yaptığı araştırmada; Gümrük 

Birliği’nin Türkiye’ye yönelik olumsuz etkileri sayısal olarak belirtilmektedir. Çalışmaya göre 

gümrük vergisi kaybı 350 milyar dolar, işgücünün serbest dolaşımına izin verilmemesi sonucu 

Türk işçisinin mahrum kaldığı ücret tutarı 756 milyar dolar, mahrum kalınan mali yardım 316 

milyar avro, tarım sektörünün gümrük birliği içine dahil edilmemesinden dolayı uğranılan 

kayıp ise yıllık 10 milyar dolar düzeyindedir. Söz konusu verilere, Avrupa Birliği’nin 
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imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının ortaya çıkardığı ticaret sapmalarından dolayı 

Türkiye’nin uğradığı zararlar da ilave edilirse zararın boyutunun daha büyük olduğu 

görülmektedir (Bilici, 2013, s. 162). 

3. GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

ÜZERİNE İNCELEME 

Türkiye’nin toplam dış ticareti içinde Avrupa Birliği’nin payı, gümrük birliği öncesinde 

olduğu gibi birlik sonrasında da oldukça yüksek bir değere sahiptir. Türkiye’nin son 10 yıldaki 

toplam ihracatı, Avrupa Birliği’ne yapmış olduğu ihracat değerleri ve toplam içindeki 

paylarının gösterilmiş olduğu Tablo-2 incelendiğinde Avrupa Birliği’nin Türkiye ihracatında 

her yıl yaklaşık %50 gibi önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Aynı şekilde ithalat 

değerlerinin gösterildiği Tablo-3 incelendiğinde ise Avrupa Birliği’nin Türkiye ithalatında 

yaklaşık %40 gibi önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo-2. Türkiye’nin AB’ye Yaptığı İhracat Değerleri (2009-2018) 

Yıl  

Türkiye'nin 

Toplam İhracat 

Değeri (Bin $) 

AB'ye 

Yapılan Toplam 

İhracat Değeri (Bin 

$) 

AB’ye 

Yapılan İhracatın 

Toplam İhracat 

İçindeki Payı (%) 

AB’ye 

Yapılan İhracatta 

Bir Önceki Yıla 

Göre Değişim (%) 

2018   167 923 862 83 955 843 50,0 13,6 

2017   156 992 940 73 906 184 47,1 8,1 

2016    142 529 584 68 343 295 48,0 6,8 

2015  143 838 871 63 998 187 44,5 -6,6 

2014   157 610 158 68 514 123 43,5 8,7 

2013    151 802 637 63 038 192 41,5 6,1 

2012    152 461 737 59 394 412 39,0 -5,1 

2011    134 906 869 62 587 954 46,4 18,2 

2010    113 883 219 52 933 824 46,5 12,1 

2009    102 142 613 47 226 874 46,2 -25,9 

Kaynak: TÜİK 
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Tablo-3. Türkiye’nin AB’den Yaptığı İthalat Değerleri (2009-2018) 

 

Yıl  

 

Türkiye'nin 

Toplam 

İthalat Değeri (Bin 

$) 

 

AB'den 

Yapılan Toplam 

İthalat Değeri (Bin 

$) 

AB’den 

Yapılan İthalatın 

Toplam İthalat 

İçindeki  

Payı (%) 

AB’den 

Yapılan İthalatta 

Bir 

Önceki Yıla 

Göre Değişim (%) 

2018    223 046 879 80 812 704 36,2 -4,6 

2017    233 799 651 85 205 087 36,4 17,7 

2016    198 618 235 77 501 070 39,0 -4,2 

2015    207 234 359 78 681 252 38,0 -14,4 

2014    242 177 117 88 783 501 36,7 -3,8 

2013    251 661 250 92 457 483 36,7 6,4 

2012    236 545 141 87 657 350 37,1 -1,8 

2011    240 841 676 91 438 711 38,0 29,8 

2010    185 544 332 72 390 763 39,0 31,7 

2009    140 928 421 56 616 281 40,2 -30,2 

Kaynak: TÜİK 

Gümrük Birliği anlaşması öncesi ve sonrasında Türkiye’nin dış ticareti içinde Avrupa 

Birliği’nin payının daha açık bir şekilde görülmesi amacıyla hazırlanan Tablo-4 incelendiğinde 

1996 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’nin Türkiye toplam ihracat ve ithalatı içindeki payında artış 

olduğu görülmektedir. Buna göre, Gümrük Birliği ile birlikte iki taraf arasında ticaret yaratıcı 

etkinin ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 1998, 2001, 2008 yıllarında ithalat paylarındaki 

düşüşler, özellikle kriz yıllarında ekonomideki daralmalardan ve ithalatta yaşanan azalmalardan 

kaynaklanmaktadır. 
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Tablo-4. Türkiye’nin Dış Ticaretinde AB’nin Payı (1993-2018) 

 

Yıl 

 

Toplam 

İhracat İçindeki 

Payı (%) 

 

Toplam 

İthalat İçindeki 

Payı (%) 

2018 50,0 36,2 

2017 47,1 36,4 

2016 48,0 39,0 

2015 44,5 38,0 

2014 43,5 36,7 

2013 41,5 36,7 

2012 39,0 37,1 

2011 46,4 38,0 

2010 46,5 39,0 

2009 46,2 40,2 

2008 48,3 36,9 

2007 56,3 40,3 

2006 56,0 42,5 

2005 56,3 45,1 

2004 57,9 49,3 

2003 58,0 50,7 

2002 56,6 49,8 

2001 56,0 47,9 

2000 56,4 52,3 

1999 58,0 55,4 

1998 54,9 55,1 

1997 51,1 53,8 

1996 54,1 55,7 

1995 51,2 47,2 

1994 47,7 46,9 

1993 49,5 47,1 

Kaynak: TÜİK 

 

Avrupa Birliği’nin toplam dış ticareti içinde 2018 yılı itibarıyla Türkiye’nin payını 

gösteren Tablo-5’e göre Birlik ihracatı ve ithalatında Türkiye yüksek bir paya sahiptir. Tablo 

incelendiğinde Avrupa Birliği toplam ihracatı ve ithalatı içinde Türkiye’nin yaklaşık %4 paya 

sahip olmak suretiyle ihracat değeri itibarıyla 6, ithalat değeri itibarıyla ise 7’nci sırada yer 

aldığı görülmektedir. Bunun nedenlerinden birinin Gümrük Birliği olduğunu söylemek 

mümkün olacaktır. 
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Tablo-5. AB Dış Ticaretinde Türkiye’nin Payı, 2018 

  İhracat  İthalat  
İhracat 

Payı 

İthalat 

Payı 

Toplam 
7.55.320,8 

mn € 

7567478,3 

mn € 
100/100 

100/10

0 

Türkiye'nin Payı 
77230,9 

mn € 

76141,7 

mn € 
3,9/100 3,8/100 

Ülke/Ülke Grupları Bazında 

Sıralama 20/231 21/231 19/231 20/231 

Ülke Bazında Sıralama 6 8 6 7 

Kaynak: Eurostat verileri kullanılarak yazar tarafından düzenlenmiştir 

 

Avrupa Birliği ile ticaretin gümrük birliği sonrasında ticaret yaratıcı etki nedeniyle 

artması her iki taraf ekonomisinde önemli bir etki yaratmakla birlikte bu etkinin hangi tür 

ürünlerde gerçekleştiği de önem arz etmektedir. Teknoloji yoğunluğu itibarıyla Türkiye’nin son 

bir yılda imalat sanayii içinde gerçekleştirmiş olduğu ihracat ve ithalat değer ve payları Tablo-

6 ve Tablo-7’de gösterilmektedir.  

Tablo-6. Teknoloji Yoğunluğu İtibarıyla Türkiye İhracat Değer ve Payları (Nisan 

2018-2019)  

TEKNOLOJİ 

YOĞUNLUĞU 

İHRACAT 
(milyo

n $) 

Nisan 18 Nisan 19 

DEĞE

R 

% 

Değ. 

DEĞE

R 

% 

Değ. 

Toplam İmalat Sanayi 13 090 100 13 758 100 

Yüksek Teknolojili Ürünler 449 3,4 445 3,2 

Orta Yüksek Teknolojili 

Ürünler 
5 025 

38,

4 
4 904 35,6 

Orta Düşük Teknolojili 

Ürünler 
3 339 

25,

5 
9 810 27,7 

Düşük Teknolojili Ürünler 4 276 
32,

7 
4 600 33,4 

Kaynak: TÜİK 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

353 

Tablo-7. Teknoloji Yoğunluğu İtibarıyla Türkiye İthalat Değer ve Payları (Nisan 

2018-2019) 

TEKNOLOJİ 

YOĞUNLUĞU 

İTHALAT 
(milyo

n $) 

Nisan 18 Nisan 19 

DEĞE

R 

% 

Değ. 

DEĞE

R 

% 

Değ. 

Toplam İmalat Sanayi 16 684 100 13 181 100 

Yüksek Teknolojili Ürünler 2 030 
12,

2 
1 706 12,9 

Orta Yüksek Teknolojili 

Ürünler 
7 106 

42,

6 
5 474 41,5 

Orta Düşük Teknolojili 

Ürünler 
5 716 

34,

3 
4 445 33,7 

Düşük Teknolojili Ürünler 1 832 11 1 556 11,8 

Kaynak: TÜİK 

 

İmalat sanayiinin toplam ihracat içindeki payının %95, toplam ithalat içindeki payının ise 

%75,5 olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu tablolar Türkiye genel dış ticaret 

verilerini yansıtması bakımından önem arz etmektedir. Tablolara göre, teknoloji yoğunluğu 

yüksek olan ürünlerde ihracat değerleri düşük iken teknoloji yoğunluğu daha düşük olan 

ürünlerde ihracat değerleri yüksektir. Özellikle orta düşük teknolojili ürünlerde ihracat 

değerlerimizin ithalat değerlerine kıyasla oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Türkiye tarafından en çok ihraç ve ithal edilen 10 ürün grubunun gösterildiği Tablo-8 ve 

Tablo-9 incelendiğinde ihraç edilen ürünler içinde yüksek teknolojili ürünlerin bulunmadığı 

açıkça görülmektedir. İthal edilen ürünler ise ihraç ürünleri ile benzerlik göstermekle birlikte 

ithalat değerleri ile ihracat değerleri arasında oldukça büyük fark olduğu gözlenmektedir. 

Örneğin en çok ihraç edilen ürün grubu olan motorlu kara taşıtları, traktörler, vb. ihracat değeri 

yaklaşık 27 milyar $ düzeyinde iken ithalat değeri yaklaşık 14 milyar $ düzeyindedir. Benzer 

şekilde, en çok ithal edilen ürün grubu olan mineral yakıtlar, yağlar, vb. ithalat değeri 43 milyar 

$ düzeyinde iken ihracat değerinin yalnızca 4 milyar $ düzeyinde olduğu görülmektedir.  
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Tablo-8. Türkiye Tarafından En Çok İhraç Edilen 10 Ürün Grubu, 2018  (Bin $) 

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 

kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 

   26 758 

524 

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 

bunların aksam ve parçaları 

   15 827 

680 

Demir ve çelik 

   11 546 

435 

Örme giyim eşyası ve aksesuarı 

   9 043 

113 

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 

görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

   8 722 

854 

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit 

mücevherci eşyası, metal paralar 

   7 172 

319 

Demir veya çelikten eşya 

   6 533 

980 

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 

   6 262 

454 

Plastikler ve mamulleri 

   6 042 

982 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 

   4 411 

992 
 Kaynak: TÜİK 

 

Tablo-9. Türkiye Tarafından En Çok İthal Edilen 10 Ürün Grubu, 2018  (Bin $) 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 

43 005 

619 

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 

bunların aksam ve parçaları 

25 769 

824 

Demir ve çelik 

18 401 

452 

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon 

görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

16 569 

507 

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 

kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 

13 895 

044 

Plastikler ve mamulleri 

12 937 

362 

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit 

mücevherci eşyası, metal paralar 

12 556 

742 

Organik kimyasal ürünler 

5 973 

219 

Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve 

cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 

4 684 

058 

Eczacılık ürünleri 

4 363 

425 

Kaynak: TÜİK 
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Türkiye tarafından üretilen ürünlerin çeşitliliği aynı zamanda ihracat yapısı ile ilgili bilgi 

sunması bakımından önem arz etmektedir. Avrupa Topluluğu Sanayi Ürün Listesi 

(PRODCOM) bu doğrultuda bilgiler sunmaktadır. 2017 yılında yayımlanan listede toplam 

3.836 ürün çeşidi bulunmaktadır. Türkiye, ürün çeşitliliğinde Avrupa Birliği ülkeleri ile 

karşılaştırıldığında 7. sırada yer almaktadır. Türkiye’de imalat sanayinde 2015 yılında üretilen 

ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %45,8’ini ara 

malları, %26,4’ünü dayanıksız tüketim malları, %17,9’unu sermaye malları oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla söz konusu ürünlerin ileri teknoloji içeren nihai mallar olmadığı görülmektedir. 

4. SONUÇ 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996 yılı itibarıyla yürürlüğe giren Gümrük 

Birliği’nin her iki taraf için önemli etkileri bulunmaktadır. Gümrük birliği sonucunda Avrupa 

Birliği’nin Türkiye dış ticaretindeki payı artmış, ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkiler 

nedeniyle iki taraf arasındaki ticarette yapısal dönüşümler gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ihracat 

düzeyi artmış olmakla birlikte bu artış teknoloji yoğun sektörlerde gerçekleşmemiş olduğu için 

yapısal dönüşümün ülke bazında tamamlanmamış olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

doğrultuda Türkiye’de kalkınma planları yoluyla ya da yurtiçinde yerleşik kurum ve kuruluşlar 

tarafından hazırlanan strateji belgeleriyle çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle kalkınma 

planları yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyüme; hukukun üstünlüğü; bilgi toplumu; 

uluslararası rekabet gücü; insani gelişmişlik; çevrenin korunması; kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı gibi konuları içermektedir. Söz konusu hedeflerle Türkiye’nin Avrupa Birliği ve 

gelişmiş ülkeler düzeyine erişmesi hedeflenmektedir. İncelenen dış ticaret verileri, yapılması 

gereken çalışmaların teknoloji üretmek yönünde olması gerekliliğini açıkça göstermektedir.  
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ÖZET 

15. yüzyılda sömürgecilik ve merkantilizm ile başlayıp sanayi, iletişim 

ve bilgi devrimleri ile yayılan küreselleşme, dünyayı adeta küçültmüş, 

fırsatları ve riskleri ortaklaştırmıştır. 21.yüzyılda küreselleşme ile; ürünler, 

beyinler, sermaye, enerji, bilgi ve daha birçok varlık, sayısız piyasada 

değerlenir ve hızla alınıp satılır hale gelmiştir. Fırsatların ve risklerin tüm 

dünyaya yayılması yeni oyuncuları sahaya çıkarmış, giderek kızışan küresel 

rekabet ile Endüstri 4.0’ın getirdikleri birleşince işletmeler “yeni dünyaya 

adapte olmak için dönüşmek” ya da “yok olmak” seçenekleri ile karşı karşıya 

kalmıştır. Dijitalleşme; düşünme biçimlerini, tasarım, üretim ve satış 

süreçlerini, tüketim alışkanlarını ve daha birçok yönden yaşamımızı 

değiştirmektedir. Gündelik yaşam ve iş dünyası bu şekilde değişirken bütün 

bunların merkezinde olan insan da bu dalgadan payını almaktadır. Mal ve 

hizmetlerin üretiminde insan gücüne ihtiyaç neredeyse kalmamış, bunun 

yerine insandan, otomasyona geçirilmiş süreçlerin koordinasyonu beklenir 

hale gelmiştir. Büyük veriyi toplamak, analiz etmek ve bundan sonuçlar 

çıkarmak bilgisayarların işi olur ve asimetrik enformasyon azalırken, bu 

sonuçları geleceğe yön vermek için kullanan insan fark yaratabilmektedir. 

Sermaye vatansız hale geldikçe finans dünyası, bu sermayeyi inovasyona 

yönelten ve en verimli şekilde değerlendiren uzmanları aramaktadır. 

Ekonomik bir aktör olarak insanın rolü değişirken ondan beklenen bilgi, 

beceri ve yetkinlik seti de bu eksende yeniden belirlenmektedir. Bu çalışmada 

gerek çalışanlarda gerekse liderlerde şimdiye kadar aranan bilgi, beceri ve 

yetkinlikler üzerine kurulmuş İnsan Kaynakları stratejisinin ve 

uygulamalarının, içinde bulunduğumuz Dördüncü Sanayi Devrimi 

çerçevesinde güncellenme pratikleri incelenecektir.  
 

Anahtar kelimeler: küreselleşme, Endüstri 4.0, dijital insan kaynakları, 21.yüzyıl 

yetkinlikleri 

JEL sınıflandırma kodu:M51, O15, O33 
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ABSTRACT 

 

Globalization, which started with colonialism and mercantilism in the 

15th century and spread through respectively industry, communication and 

information revolutions, almost shrunk the world, and shared the 

opportunities and risks. With globalization in the 21st century; products, 

brains, capital, energy, information, and many other assets got used to valued 

and marketed in many markets.The spread of opportunities and risks to the 

whole world has revealed new players, and as the result of the increasingly 

intense global competition and Industry 4.0, the enterprises have faced the 

options of "transform to adapt to the new world" or "disappear". The 

digitalization changes our way of thinking, design, production and sales 

processes, consumption habits and many more. While the daily life and the 

business world change in this way, the human being who is at the center of 

all this takes its share from this wave. The need for manpower in the 

production of goods and services is almost absent. Instead, they are expected 

coordinating the automated processes. Collecting and analyzing the big data 

and make inferences is the job of computers. Asymmetric information is 

decreasing, and only the people who use these inferences to guide the future 

can make a difference. As the capital becomes stateless, the world of finance 

seeks out the experts who direct this capital to innovation and evaluate it in 

the most efficient way. While the role of man as an economic actor is 

changing, the knowledge, skill and competency sets expected by him are 

redefined in this axis. In this study, within the framework of the Fourth 

Industrial Revolution the update practices of Human Resources strategy and 

applications will be examined. 
 

Keywords: globalization, industry 4.0, digital human resources, 21st century competencies 

JEL classification code: M51, O15, O33 
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1. GİRİŞ 

Temel duygularımızdan biri olan merak, bunun yönlendirildiği araştırma ve sonucunda 

ortaya çıkan buluşlar medeniyete yön vermiş; büyük buluşlar, insanlık tarihini şekillendirmiştir. 

İçinde bulunduğumuz dönemde küreselleşme dünyayı küçültüp üzerindeki her şeyi birbirine 

yaklaştırırken Endüstri 4.0 adıyla anılan teknolojik gelişmeler de bunları birbirine bağlayarak 

gerek günlük yaşantımızı gerekse iş dünyasını etkilemektedir. 

İş dünyasının üretimden, pazarlamaya ve satışa, finanstan lojistiğe, tahsilata ve hizmet 

sunumuna tüm aşamaları dijitalleşirken iş süreçlerinin otomasyonu insan gücüne olan ihtiyacı 

azaltmakta, çalışan insanın rolü farklılaşmaktadır. Rol farklılaşmasına paralel olarak 

çalışanlarda aranan yetkinlikler yeniden belirlenmekte, dünyanın farklı ülkelerinde araştırma 

ve tartışma konusu olan 21. yüzyıl yetkinlikleri üzerinde giderek bir uzlaşmaya 

yaklaşılmaktadır. 

Yaş, akademik bilgi, iş deneyimi gibi özelliklerin önüne geçen 21. yüzyıl yetkinlikleri 

içinde en üst sıraları alan; eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği, yaratıcılık ve inovasyon, 

gelecekte işletmelerin hayatta kalmasını ve rekabete devam etmesini sağlayabilecek güçler 

olarak görülmektedir. 

Temel amacı işletmenin hedeflerine ulaşmasını desteklemek olan stratejik insan 

kaynakları yönetimin yeni odağı, tüm uygulamalarını 21. yüzyıl yetkinlikleri çerçevesinde 

güncellemek ve uygun nitelikte insan sermayesini oluşturabilmektedir. 

2. ENDÜSTRİ 4.0 

İçinde bulunduğumuz döneme kadar insanlık tarihi boyunca üç büyük sanayi devrimi 

yaşanmıştır. İlk olarak 18. yüzyılda buhar makineleri keşfedilmiş, bu makinelerin üretimde 

insan ve hayvan gücünün yerine kullanımı ile büyük bir üretim artışı yaşanmıştır. Ardından 20. 

yüzyılın başında, elektrik enerjisiyle seri üretime geçilmiş, iş bölümü ve uzmanlaşmaya ağırlık 

verilmiştir. 1970’li yıllardan 2000 yılına kadarki dönemi kapsayan üçüncü sanayi devriminde 

elektronik ve bilgi teknolojileri sayesinde programlanabilen makineler ile üretimde otomasyon 

dönemi başlamıştır. 

Her gün yeni bir yansımasına şahit olduğumuz dördüncü sanayi devrimi, diğer adıyla 

Endüstri 4.0; dijitalleşme, fiziki ve sanal sistemlerin entegrasyonu, mobil internet, bulut 

teknolojisi, büyük veri, yeni nesil enerji kaynakları, nesnelerin interneti, robotik, sürücüsüz 
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araçlar, yapay zekâ, üç boyutlu baskı, gelişmiş hammaddeler/malzemeler, biyo/nano/uzay 

teknolojileri ve daha birçok unsurla akıllı üretim dönemini başlatmıştır. Dijitalleşme, hayatın 

farklı alanlarını birbirine bağlamakta ve birlikte hareket etmelerini sağlamaktadır. 

Sınai üretimde kullanılan yapay zekâ, programlandığı işleri insana ihtiyaç duymadan 

gerçekleştirebilmektedir. Makine öğrenmesi devreye girdiğinde yapay zekâ, önceden 

programlanmadığı işleri de yapabilmektedir. Bir adım sonrası ise, insanlar tarafından herhangi 

bir ölçüt tanımlamasına gerek kalmadan makinelerin kendi parametrelerini tanımlaması ve 

istenen faaliyetleri yerine getirmesi şeklinde gerçekleşen derin öğrenmedir.  

Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren sistemler kullanıldıkça üretilen büyük veri, ekonomik 

faaliyet için başlı başına bir kaynak teşkil etmektedir. Büyük verinin analizinden elde edilen 

veriler ile geleceği tahmin etmek, doğal, ekonomik, politik gelişmelere yönelik önlem almak, 

yeni fırsatlar yaratmak ve toplumsal konularda iyileşme sağlamak amaçlanmaktadır (Schwab, 

2018).  

Küreselleşme ve dijitalleşme dünyayı küçültüp üzerindeki her şeyi birbirine 

yaklaştırırken geleneksel yöntemlerde faaliyet gösteren işletmelerin, yelkenini teknoloji 

rüzgarıyla dolduranlarla rekabeti sürdürülebilir değildir. İnsan ve teknoloji iç içe geçtikçe 

Endüstri 4.0, iş dünyasını ve onun merkezindeki insanı da değiştirmektedir. İnsan artık emek 

sağlayıcısı, makine operatörü ya da mühendis olmaktan öte, makinelerin programlayıcısı ve 

koordinatörü olmaya yönelmiştir. Bu rol değişikliği; etik, felsefi, hukuki, ekonomik, politik 

açıdan tartışılmakla birlikte kaçınılmaz görünmektedir. 

3. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

1970'lerin sonunda geleneksel personel yönetimi anlayışından daha modern bir kavram 

olan insan kaynakları yönetimine geçilmeye başlanmış, stratejik boyut öne çıkmıştır. Stratejik 

insan kaynakları yönetimi ile kast edilen, işletmenin insan sermayesi ile iş performansı arasında 

ilişki kurulmasıdır (Ünnü vd., 2009).  

Stratejik insan kaynakları mimarisi; insan kaynakları sistemlerini, sistemlerin gerektirdiği 

işgücü beceri ve yetkinliklerini, çalışan bağlılığını ve katılımını içerir; değer yaratmayı 

hedefler. Geleneksel personel yönetimi ile karşılaştırıldığında bu yaklaşımda göze çarpan ilk 

farklılık, bireysel performans yerine örgütsel performansa odaklanılmasıdır. Bir diğer farklılık 

işletme problemlerinin çözümünde bireysel insan kaynakları uygulamaları yerine insan 
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kaynakları sistemine vurgu yapılmasıdır. Stratejik yaklaşımın önemi anlaşıldıkça insan 

kaynakları yönetimindeki; seçme-yerleştirme, performans değerlendirme, ödüllendirme, 

gelişim gibi her bir fonksiyonel alanın da işletme stratejisi ile ilişkilendirilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmıştır (Ünnü vd., 2009). 

4. YENİ DÜNYANIN İNSAN SERMAYESİ 

İlk defa 1969 yılında Galbraith tarafından kullanılan “entelektüel sermaye” kavramının 

bileşenleri; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesidir (Pena, 2002, Bontis, 

2002). İnsan sermayesi, işletme çalışanlarının sahip olduğu ve geliştirdiği, mesleki ve diğer 

konulardaki bilgi, yetenek, deneyim, davranış, liderlik, yaratıcılık, girişimcilik yetkinlikleri, 

risk alma becerileri, problem çözme kapasiteleri, yani tüm beşerî unsurların bileşimidir (Choo 

& Bontis 2001; Aşıkoğlu vd., 2008; Kanıbir, 2004).  

1990’lardan bu yana, başta insan kaynağı olmak üzere soyut varlıklara yapılan yatırımın 

oranı somut varlıklara yapılan yatırımın oranından fazladır ve aradaki fark giderek soyut varlık 

yatırımları lehine açılmaktadır (Görmüş, 2009). 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Küresel Rekabet Edebilirlik Raporuna 

göre, Endüstri 4.0’ın dönüştürdüğü dünyada sürdürülebilirlik için; insan sermayesi, inovasyon, 

esneklik ve çeviklik, itici güçler olarak tanımlanmıştır (Schwab, 2018). Rapora göre dijital 

becerilere yatırım yapmadan teknolojiye yatırım yapmak, beklenen düzeyde verimlilik artışı 

sağlamayacaktır. Diğer bir ifade ile; akıllı şehirlerde yaşayıp, öğrenen makineleri koordine 

edecek, 3 boyutlu yazıcıların üretebileceği tasarımları yapacak ve yapay zekâ ile entegre 

çalışabilecek insanın dijital yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

5. 21. YÜZYIL YETKİNLİKLERİ 

Son kırk yıldır dünyada insan kaynakları yönetiminin yapıtaşlarından biri olan “yetkinlik 

kavramı” yıllar itibariyle farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlarda ortak olan unsurlar; 

bireyin belli bir sonuca ulaşmak üzere bir rolü etkin bir şekilde yerine getirmek için ihtiyaç 

duyduğu yetenek, bilgi, kişisel özellikler ve davranışlardır (Boyatzis, 1982; McClelland, 1998; 

Biçer ve Düztepe, 2003; Lucia ve Lespinger’den akt. Gangani vd., 2006; Spencer ve Spencer, 

2008). Yetkinlik bazlı çalışmaların tümünde, davranışların gözlemlenebilir ve ölçülebilir 

olması aranmaktadır.  
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Stratejik insan kaynakları yönetiminin amacı, işletmenin amaçlarına ulaşmasını 

destekleyecek sistemi kurmaktır. Bu sistemin bileşenleri olan; çalışan seçimi, eğitim-gelişim 

faaliyetleri, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi vb., işletmenin beklenen 

sonuçlara ulaşmasına katkı sağlayacak yetkinlikler temeline dayandırılır (Akyol & Budak, 

2013). 21. yüzyılda işletmelerin gündemi dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve küresel 

piyasada rekabet gücünü devam ettirmektir. Dolayısıyla beşerî bilimler, bunları 

gerçekleştirecek insan kaynağının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiği sorusuna yanıt 

aramaktadır.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde aralarında Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği 

(American Association of School Librarians), Ulusal Eğitim Derneği (National Education 

Association) gibi derneklerin, Pearson, (Eğitim Test Hizmetleri (Educational Testing Service) 

(ETS) gibi eğitim ve ölçme-değerlendirme şirketlerinin, Microsoft, Lego, Intel, Hewlett 

Packard, Dell, Apple, Crayola, Cisco gibi dev şirketlerin de bulunduğu 32 üyeli bir ortak 

çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışma sonucu “21. Yüzyıl Öğrenme 

Çerçevesi” ortaya konmuştur. Buna göre öğrencilerin gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı 

olmak için gerekli olan yetkinlikler; yaratıcılık, inovasyon, karmaşık problem çözme, eleştirel 

düşünme, iletişim, işbirliği, esneklik ve uyum sağlayabilirlik (resilience) olarak belirlenmiştir. 

Alberta Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma ile yukarıda sayılanlara; dijital okuryazarlık, 

yaşam boyu öğrenme, inisiyatif, kültürel, evrensel ve çevresel farkındalık, Phoenix 

Üniversitesi’ndeki bir çalışma ile; küresel vatandaşlık, üretkenlik, analiz-sentez ve girişimcilik 

eklenmiştir (www.erhanerkut.com, 01.06.2019). 

Hamel (2008), geçen yüzyılda kurumların çalışanlardan; itaat, sadakat, titizlik, itinalı 

çalışma ve zekâ beklediğini, oysa artık bu özelliklerin meta haline geldiklerini, yani herhangi 

bir ülkeden düşük bedelle ve kolaylıkla temin edilebildiğini belirtmiştir. Hamel’in yetkinlik 

piramidinde yukarı çıkıldıkça bu yüzyılın yetkinlikleri olan inisiyatif alma, yaratıcılık, tutku ve 

heves görülmektedir.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu, 21. Yüzyıl 

Becerileri Ortaklığı (P21) gibi gruplar ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Araştırma 

Konseyi, konuyla ilgili araştırmalara ve entelektüel tartışmaya titizlik getirmiştir. 21. yüzyıl 

yetkinlikleri, üzerinde belli ölçüde konsensüs sağlanmış bir çerçeveye oturtulmuştur. Hayatın 
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birçok alanında ölçülebilir fayda sunabileceği öngörülen 21. yüzyıl yetkinlikleri; eleştirel 

düşünme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve inovasyon olarak belirlenmiştir.  

5.1. Eleştirel düşünme 

21. yüzyılda eleştirel düşünme "tasarım ve projeleri yönetme, sorunları çözme, çeşitli araç 

ve kaynakları kullanarak etkili kararlar verme yeteneği" olarak tanımlanmaktadır. Sırasıyla; 

bilgiyi algılamayı, işlemeyi, yorumlamayı, rasyonelleştirmeyi ve büyük miktarda çelişkili 

bilgiyi eleştirel biçimde analiz ederek iyi muhakeme edilmiş kararlar vermeyi ve zamanında 

harekete geçmeyi gerektirir (Fullan 2013). 

5.2. İletişim 

Fullan’a (2013) göre, 21. yüzyıl bağlamıyla iletişim "yazılı, sözlü ve dijital ortamda etkili 

iletişim” ve aynı zamanda "dinleme becerileri" ile tanımlanmaktadır. İngiltere Eğitim Bakanlığı 

bu tanıma dijital okuryazarlığı eklerken P21 gibi oluşumlar farklı bilgi, medya ve teknoloji 

becerilerini dahil etmektedirler (www.erhanerkut.com, 01.06.2019).  

5.3.İşbirliği 

21. yüzyıl bağlamında işbirliği (Fullan 2013), "takım halinde çalışmayı, başkalarıyla 

çalışırken onlardan öğrenmeyi, başkalarının öğrenmesine katkıda bulunmayı ve sosyal ağ 

becerilerini" ifade eder. Kolektif zekâ geliştirmeyi ve birlikte anlam inşa etmeyi gerektirir. Aynı 

fiziksel mekânı paylaşmak yerine dijital işbirliği yapmak ve ortak veri tabanına uzaktan katkı 

sağlamak için yeni bilgi ve beceriler gerekmektedir. 

5.4.Yaratıcılık ve inovasyon 

 Yaratıcılık genellikle bir ihtiyacı karşılamak için yeni fikirler, kavramlar veya ürünlerin 

peşinde koşmak olarak tanımlanır. İnovasyon ise yaratıcılık unsurlarını içermekle birlikte 

genellikle belirli bir alana yönelik katkı sağlamak üzere yeni bir fikrin hayata geçirilmesi olarak 

tarif edilir. Yakın tarihli birçok çalışma; toplumsal gelişme, iş dünyasında rekabet edebilirlik 

ve ekonomik büyüme için yaratıcılığın önemini ortaya koymaktadır. 
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6. İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ GÜNCELLENMESİ 

Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme yaygınlaştıkça çalışma biçimleri 

farklılaşacak, ekonomik faaliyette insan gücü ihtiyacı azalacaktır. İşletmelerin kısa ve uzun 

vadede işgücü planlamasını yeniden yapmaları gerekmektedir. 

Küresel rekabeti sürdürebilmek için işletmeler gelecekteki işgücü ihtiyacını, yukarıda 

detaylıca açıklanan dönüşüme uyum sağlayabilecek yetkinliklere sahip çalışanlar ile 

karşılamayı tercih edeceklerdir. İşletmelerin şimdiye dek çalışanlarda aradığı itaat, sadakat, 

titizlik gibi nitelikler, yeni dünyanın talepleri doğrultusunda yerini eleştirel düşünme, iletişim, 

işbirliği, yaratıcılık ve inovasyon gibi yetkinliklere bırakmaktadır. Dolayısıyla stratejik olarak 

iş sonuçlarına katkıda bulunmayı amaçlayan insan kaynakları fonksiyonunun işe alımdan, 

kariyer, performans, ücret yönetimine tüm süreçleri bu yetkinlikler baz alınarak güncellenmeyi 

gerektirmektedir. 

Öncelikle işletmelerde mevcut insan kaynağının, 21. yüzyıl yetkinliklerine ne ölçüde 

sahip oldukları tespit edilmelidir. Endüstri 4.0 ile giderek hızlanan hayatın gelişmelerine 

işletmelerin de aynı hızla yanıt verebilmesi için insan kaynakları uygulamalarının sadeleşmesi 

ve organizasyonun çevikliğini destekleyecek şekilde hızlanması yerinde olacaktır.  

Örneğin, işletmedeki bir açık pozisyonun doldurulması için, adayların yukarıda belirtilen 

yetkinliklerini en kısa sürede ve en yüksek geçerlik/güvenirlik oranları ile ölçebilen psikometrik 

testler, işe alımda değerlendirme süreçlerini hızlandırabilir. Bu testlerin elektronik ortamda 

uygulanması ve saniyeler içinde raporlanması da etkinliği artıracaktır. İşe alım sürecinin bir 

parçası olan mülakatların yüz yüze ve aynı mekânda yapılması ihtiyacı kalmamış, görüntülü 

görüşme teknolojisi mesafeleri önemsiz hale getirmiştir. 

Bulut teknolojisi ile erişilebilen veri tabanları ve uygulamalar, sesli, görüntülü, sanal 

gerçeklikle, hatta holografik katılımla gerçekleştirilebilen toplantılar, ofise gelmeden uzaktan 

çalışmayı giderek daha yaygın ve tasarruflu bir seçenek haline getirmektedir. Ürün ve 

hizmetlerin sunum şekli değiştikçe uzaktan çalışma yöntemine daha çok sektörde başvurulması 

beklenebilir. 

Çalışanların performans değerlendirmesi için en uygun sistemin ne olduğu konusunda 

tartışmalar devam ederken çalışan performansının izlenmesi, değerlendirilmesi ve buna yönelik 
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geribildirim verilmesi konusunda yapay zekâdan yararlanılması eşgüdümlülük ve uygulama 

standardı sağlamakta katkı sağlayacaktır.  

Kariyer yönetiminde bugüne dek kişinin potansiyeli ve performansı kadar, çalışma süresi, 

geçmiş deneyimleri, yaşı, akademik geçmişi vb. de dikkate alınmaktaydı. Ancak insan 

kaynakları fonksiyonunun beklentileri karşılayabilmesi için bundan sonra kritik yetkinlikler 

önem kazanacak, diğer unsurlar ise değerlendirme kriteri olmaktan uzaklaşacak gibi 

görünmektedir. Bu da yakın zamanda üniversiteden yeni mezun üst düzey yöneticiler 

görebileceğimize, işletmelerde nesil çatışmasını önlemeye yönelik politikaların etkin şekilde 

devre alınması gerektiğine işaret etmektedir.  

Pink’e (2005) göre günümüzde bir işletmenin, uygun fiyatlı ve işlevsel bir ürün yaratması 

yeterli değildir. O ürün aynı zamanda güzel, özgün ve anlamlı da olmalıdır. Dolayısıyla 

çalışanların hayal gücü, yaratıcılık ve empati yeteneklerinin gelişmesi, işletmelerin ve ülkelerin 

gelecekte rekabet avantajı kazanmaları açısından önemli bir rol oynayacaktır. İşletmelerde işe 

en uygun kişileri seçmek ve yerleştirmek kadar sürekli değişen koşullara uyum için eğitim ve 

gelişim faaliyetleri ile desteklemek de insan kaynakları fonksiyonunun önemli 

görevlerindendir.   

Dijital araçlar ve kaynaklar çalışanların kritik yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik 

özgün deneyimler üretmek üzere kullanılabilir (Ontario Ministry of Education, 2015). Örneğin 

dijital araçlardan biri olarak sanal gerçeklik, bilgisayarda yaratılan etkileşimli 360° sanal 

(dijital) ortamlar ile gerçek dünya algısını değiştiren bir teknolojidir (Yamamoto, Özgeldi, & 

Altun, 2018). Bir öğretim aracı olarak son dönemde, havacılık, askeriye, oyun, endüstri, sağlık, 

spor, turizm gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır (Yamamoto, Zümrüt, & Altun, 2018). 

7. SONUÇ 

Küreselleşme ve Endüstri 4.0’ın etkisiyle dijitalleşen iş dünyasında tüm unsurlar gibi 

insan gücü de bu dinamiğe uymak durumundadır. Makro düzeyde hükümetlerin mikro düzeyde 

ise işletmelerin, halihazırda istihdama dahil olan bireyler için kısa ve uzun vadede işgücü 

planlamasını yeniden yapmaları gerekmektedir.  

Temel amacı kâr elde etmek olan işletmelerin, öncelikle hayatta kalabilmek, ardından 

rekabet avantajı sağlamak için 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip çalışanları tercih edeceği, kurum 

içi eğitim ve gelişim faaliyetleri ile destekleyeceği açıktır. Ancak genellikle lise çağına kadar 
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geliştirilen bu yetkinliklerin ulusal eğitim öğretim sistemine dahil edilmesi ve hatta 

ebeveynlerin bilinçlendirilmesi yoluyla daha küçük yaşlardan itibaren bireylere kazandırılması, 

ekonomik büyümeye yönelik bütünleşik ve daha verimli bir yaklaşım olacaktır. 
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İŞ YAŞAMINDAKİ KUŞAKLARIN FARKLILIKLARI ÜZERİNE 

BİR İNCELEME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZ 
 

Bu araştırmanın amacı, iş yaşamındaki kuşakların birbirlerine benzeyen ve ayrışan 

yönlerini incelemek ve farklı kuşakların bir arada daha etkin ve verimli biçimde nasıl 

yönetilebileceğine ilişkin kavramsal bilgi sunulmasıdır. Bu amaçla, 2020 yılında 

dünya iş gücü pazarının 94%’lük kısmını oluşturmasını öngörülen X, Y ve Z 

kuşaklarının özellikleri, ortak yaşam deneyimleri, oluşumlarını etkileyen faktörler, 

farklılıkları, iş yaşamına ilişkin tutum ve beklentileri literatür taraması yapılarak 

incelenmiş, sonuçlar karşılaştırmalı biçimde raporlanmıştır. Araştırma bulguları 

kuşakların aile yapıları, haber alma araçları, kullanılan iletişim teknolojileri, iletişim 

tercihleri, değerleri ve iş yaşamına yönelik beklentileri açılarından birbirlerinden 

farklılaştığına işaret etmektedir. Ekonomik, sosyal, teknolojik, siyasal gelişmelerin 

etkileri ile geleneksel aile yapısından ve ilişkilerinden uzaklaşıldığı, yeni kuşakların 

eskilere kıyasla farklı değer yargılarına sahip oldukları, teknolojinin ıraksamayı 

teşvik ettiği, ilişki ve iletişim kurma konusunda tercih edilen araç ve yöntemlerin 

değiştiği, her yeni kuşağın iş yaşamına bakışının bir öncekine göre farklılaştığı 

dikkat çekmektedir. Her 20-25 yılda bir yeni bir kuşağın iş yaşamına dâhil olduğu 

göz önüne alındığında, kuşaklar arası farklılıkların anlaşılması ve yönetilmesine 

ilişkin çalışmaların da benzer bir hızda geliştirilmesinin yönetim literatürüne katkı 

sağlayabileceği anlaşılmaktadır. 
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A STUDY ON THE DIFFERENCES OF GENERATIONS IN THE WORK 

FORCE 
 

 

ABSTRACT 
 

Purpose of this study is to review generations within the labor market, identifying 

common and different aspects of them and to present conceptual information about 

how to manage different generations efficiently and effectively together. To that end, 

characteristics such as common life experiences, factors which affect their 

formation, differences, attitudes and expectations towards work life of X, Y and Z 

generations who are expected to cover 94% of the global work force in 2020 is 

reviewed and reported comparatively. Findings are indicating that generations are 

differentiating in terms of family structures, preferred information channels and 

technologies, communication preferences, values and expectations from work. It is 

asserted that due to the economic, social, technologic, political developments, 

traditional family structure and family relations are changing, new generations are 

adopting different values and priorities as compared to previous ones, technology is 

fostering divergence, tools and ways of communication as well as having relations 

are changing and every new generation has different insights about work life. 

Considering in every 20-25 years a new generation is including to work force, it is 

beneficial for management literature to develop frameworks for understanding and 

managing generational differences with the same pace. 
 

Keywords: Generations, Generational Differences.  

JEL Code: M10 

 

1. GİRİŞ  

İş yaşamında kuşaklar, özellikle de kuşaklar arası farklılıklar ve yönetimi konuları 

yöneticiler ve insan kaynakları profesyonellerinin gündeminde gittikçe üst sıralara 

yükselmektedir. Global işgücü analizi raporlarında 2020 yılında dünya işgücünün 35% X 

kuşağı, 35% Y Kuşağı, 24% Z kuşağı ve 6% Bebek Patlaması kuşağı mensuplarınca 

oluşturulacağı belirtilmekte olup (Milenyal kariyer: 2020 vizyonu, Manpower Raporu, 2016), 

bu dağılım tahmini ve kuşakları ayrıştırmak için kullanılan doğum yılları birlikte 

değerlendirildiğinde söz konusu tarihte Bebek Patlaması kuşağı üyelerinin ortalama altmış beş 

yaşının üzerinde olacağı, bu nedenle iş hayatından henüz ayrılmamış olsalar bile buna 

hazırlanma aşamasında olacakları, ortalama kırk beş yaşın biraz üzerinde olacak X kuşağının 

üst ve orta düzey yöneticilik pozisyonlarının önemli bir bölümünü işgal edeceği, ortalama otuz 

yaşlarında olacak Y kuşağının ise ilk kademe ve/veya orta kademe yöneticilik pozisyonlarına 

aday olacakları/atanmaya başlayacakları ön görülebilir. Z kuşağı ise henüz yirmili yaşlarına 

ulaşmak üzere olan kişilerden oluştuğundan, yönetici pozisyonlarından ziyade yönetici 

olmayan pozisyonlarda yer alabilecektir. 
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İş dünyası ve yöneticiler açısından, 2020 yılında küresel iş gücü pazarının toplam 

94%’lük kısmını temsil edeceği öngörülen X, Y ve Z kuşaklarını anlamaya yönelik araştırmalar, 

bu kuşaklara has özelliklerin incelenmesi, farklılıkların anlaşılması, onların birlikte etkin ve 

verimli biçimde çalışabilmelerinin sağlanmasının konu alınacağı çalışmalar gün geçtikçe önem 

kazanmaktadır. Çünkü çok yakın bir zaman içinde, işletmelerde birbirlerinden farklı özelliklere 

sahip olan bu üç kuşak bir arada, aynı hedefe ulaşılmasına yönelik olarak çalışmak, yöneticiler 

ise söz konusu farklılıkları etkin biçimde yönetmek durumunda kalacaktır. 

Bu araştırmanın amacı, iş yaşamındaki kuşakların birbirlerine benzeyen ve ayrışan 

yönlerini incelemek ve farklı kuşakların bir arada daha etkin ve verimli biçimde nasıl 

yönetilebileceğine ilişkin kavramsal bilgi sunulmasıdır. Çalışmada giriş bölümünden sonra 

kavramsal çerçeve ele alınarak kuşak kavramı, kuşaklar, kuşakların gelişiminde yer alan önemli 

olaylara ilişkin literatür kısaca özetlenmiş, daha sonra kuşaklar arası farklılıklar ele alınmış, 

sonuç bölümünde ise bulgulara ilişkin genel değerlendirmeye yer verilmiştir. 

2. KUŞAK KAVRAMI 

Kupperschmidt (2000) bir kuşağı, ortak doğum yıllarına sahip olan, aynı yerlerde 

yaşamış, kritik gelişim aşamalarında benzer yaşam deneyimlerine maruz kalmış, ilk dalga, 

çekirdek grup ve son dalga arasında beş-yedi yıl bulunan, tanımlanabilir gruplar olarak tarif 

etmiştir. Belirli bir dönemde ve coğrafyada yaşamış kişilerin özellikle gelişim dönemlerinde o 

döneme ve yere özgü, ayırt edici deneyimlerle yoğrularak içinde bulundukları gruba has 

özellikler geliştirmesi, bu sayede başka bir dönemde veya yerde yetişmiş gruplardan ayrışması 

kuşaklararası farklılıkları oluşturan en önemli nedenlerden bir tanesidir (Caspi, 1987; Stewart 

ve Healy, 1989; Twenge ve Campbell, 2008). Kuşakların şekillenmesinde özellikle “dönem”, 

“çevresel koşullar” ve “yaşanan coğrafya”nın önemli etkileri olmakta ve bu etkiler grubun 

değerlerini, tutum ve davranışlarını şekillendirmektedir (Bolelli ve Durmuş 2017). Her kuşağın 

maruz kaldığı popüler kültür, sanat ve düşünce akımları, yetiştirilme koşulları, içinde yaşanılan 

çevrenin kültür ve değerleri, aile, arkadaşlar, eğitim sistemi gibi unsurlar “ortak değer 

sistemleri” oluşmasını sağlamakta, kuşak içinde genel kabul gören, bir önceki kuşak ile 

kıyaslandığında ise farklı olan özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dikkate değer 

bir başka husus ise, söz konusu etkilerin ve neticelerinin genellikle bir kuşaktan diğerine 

taşınamayarak kaybolmasıdır  (Jurkiewicz ve Brown, 1998). Bu “taşınmazlık” özelliği 

kuşaklararası ayrımların yapılmasını sağlayan önemli bir etkendir. Oluşan ortak değerler bir 
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sonraki kuşağa transfer edilemediğinden kuşaklar arası farklılıklar ve çatışma nedenlerini 

meydan getiren bir unsur olarak işlev görmektedir (Howe ve Strauss, 1991). 

3. KUŞAKLAR 

3.1. BEBEK PATLAMASI KUŞAĞI 

Bebek Patlaması kuşağı, ikinci dünya savaşı sonrasında gerçekleşen yüksek doğum 

oranlarına atfen isimlendirilmiş olup, literatürde 1946 ila 1964 yılları arasında doğmuş olan 

kişileri kapsadığı hususunda genel uzlaşı bulunmaktadır. Söz konusu kuşağın, savaş sonrası 

oluşan kalkınma ve büyüme ortamının yarattığı güven ve iyimserliğin, televizyonun günlük 

hayata girmesinin etkileri ile şekillendiği ifade edilmektedir (Schullery, 2013). Kendilerinden 

önceki kuşağa mensup ailelerin radyo yayınları etrafında toplandıkları gibi Bebek Patlaması 

kuşağı aileleri de televizyon etrafında toplanarak Türkiye’nin Avrupa Konseyine katılışı, Kore 

savaşı, Türkiye’nin NATO’ya üye olması, Vietnam savaşı, Robert Kennedy’ye ve Martin 

Luther King’e suikast yapılması, Watergate skandalı gibi olayları izlemiş, dönemin etkilerine 

maruz kalmışlardır. Bebek patlaması kuşağının bir yandan savaş sonrası koşullarının olumlu 

duygular ve iyimserliğine sahip olduğu diğer yandan tutucu olarak nitelendirilebilecek sadakat, 

çok çalışma, aynı şirkette uzun süreler çalışma hatta tüm kariyerin tek bir işletmede 

tamamlanması, maddi ödüllere değer verme, iş yerinde ılımlı ilişkiler kurma ve sürdürme, işin 

hayatının merkezinde olması, kuvvetli iş etiğine sahip olma gibi özelliklere sahip oldukları 

ifade edilmektedir (Smola ve Sutton, 2002 ; Twenge, 2010 ; Crampton ve Hodge, 2007 ; 

Kupperschmidt, 2000 ; Shragay ve Tziner, 2011 ; Families and Work Institute, 2006). 

3.2. X KUŞAĞI 

X kuşağının başlangıç tarihi genellikle 1960 ila 1966, bitiş tarihi ise 1971 ila 1981 olarak 

alınmaktadır. X kuşağı, kendisinden önceki kuşaktan farklı olarak ebeveynlerin ikisi birden 

çalıştığı veya ayrıldıkları için bizzat anne tarafından büyütülemeyen, okuldan sonra evde yalnız 

kalan (Schullery, 2013), çoğunlukla tek ebeveynli ailelere mensup olmaları ve/veya anne 

babanın yoğun iş hayatları nedeniyle uzun saatler evden uzakta olmalarından ötürü “aile  

olarak televizyon etrafında toplanma” kuşağı olarak tanımlanamayan, genellikle bir 

bakıcı veya aile büyüğü tarafından büyütülen bir kuşaktır. Söz konusu kuşak, olumsuz 

ekonomik ve sosyal koşullar, etik skandallar, küresel rekabet nedeniyle küçülen, satılan veya 

kapanan işletmelerdeki işlerini kaybeden anne babalar, önceki kuşağın sahip olduğu yaşam 
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boyu sürecek güvenli işlerin yokluğu, Berlin duvarının çöküşü, tek kutuplu dünyanın ortaya 

çıkışı, düşen doğum oranları, yüksek işsizlik, MTV kültürü, hızlı değişimler gibi koşul ve 

gelişmelerin etkilerine maruz kalmıştır. X kuşağı bu etkiler ve özellikle de çalışma hayatları 

boyunca sadakat ve çalışkanlıkla hizmet etmelerine rağmen işlerini kaybeden ebeveynlerinin 

yarattığı güvensizlik nedeniyle bağımsız, kendine güvenen, yönlendirilmekten hoşlanmayan 

(Shragay ve Tziner 2011), kuruma değil işe, kariyerlerine, çalışma arkadaşlarına sadık olan 

(Lyons, 2004 ; Miller ve Yu 2003), çabuk olgunlaşmak zorunda kalan bir kuşak olmuştur 

(Şenturan vd., 2016). 

3.3. Y KUŞAĞI 

X kuşağının son dönemlerinde dünya genelinde düzelmekte olan ekonomik koşulların 

teşvik etmesi ile oluşan ikinci nüfus patlaması Y kuşağının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Bu dönemde televizyon artık ailelerin etrafında toplandığı, bilgi edinme ve eğlenme 

ihtiyaçlarını karşılayan araç değildir. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar 7/24 bilgi 

akışını sağlayarak televizyonun yerini almıştır. Başlangıç ve bitiş yılları konusunda farklı 

araştırmacıların değişik tarihler benimsemiş oldukları gözlemlense bile, Y kuşağının 20. 

yüzyılın son kuşağı olduğu, genel olarak 1980’lerin başı ile 2000’lerin başı arasında doğmuş 

olan insanlardan oluştuğu söylenebilir. Y kuşağının ayırıcı özelliği “sürekli bağlantıda” olan 

dünyaya doğan ilk kuşak olmalarıdır. Ebeveynleri evde olmadan büyüyen bir önceki kuşağın 

aksine bu kuşağın gözetim eksikliği bulunduğundan bahsedilememekte, aksine ailelerin 

çocuklarının hayatlarına fazlaca müdahil olduğu ifade edilmektedir (Tulgan, 2009). Ebeveynler 

çocuklarını sadece yaşamlarını tehdit eden değil aynı zamanda egolarını da zedeleyebilecek 

hususlara karşı da korumaya çalıştıkları için Y kuşağının sürekli takdir bekler hale gelmesi 

yönetsel açıdan en dikkate değer özelliklerinden bir tanesidir (Tapscott, 2009). Internet, sosyal 

medya, cep telefonu, “sürekli bağlantıda olma”, “ebeveyn kalkanı” gibi kavramlarla büyüyen 

bu kuşak değişime açık ve uyum sağlayıcı özelliklere sahip olup yüz yüze iletişim yerine daha 

ziyade elektronik ortam iletişimini tercih etmektedir (Bourne, 2009).  Teknolojik 

yetkinliklerinin yüksek olmasının onları aynı zamanda bireyselliğe ve yalnızlığa ittiği tartışılan 

(Saymaz, 2004) Y kuşağı, sadakat duygusu düşük, sürekli geri bildirim ve övgüye ihtiyaç 

duyan, destekleyici liderlik tarzını talep eden, otorite ve hiyerarşik düzenden hoşlanmayan, 

eğlenerek çalışmak isteyen kişiler olarak tanımlanmaktadır (Yelkikalan ve Altın, 2010 ; Kaye, 

2012). Bu özellikler Y kuşağını “yönetsel bakım maliyetleri” yüksek bir grup haline 

getirmektedir (Schullery, 2013). Y kuşağı için X kuşağına kıyasla ücret düzeyi daha az önemli 

olup, bu kuşak özellikle “işten başka şeylere” de zamanı olsun istemekte, buna bağlı olarak 
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esnek çalışma koşulları, uzaktan çalışma, esnek tatil uygulamaları, farklı konularla ilgilenmek 

için kariyerlerine ara verme olgularına değer vermekte, kariyer basamakları yerine 

istediklerinde ara vererek yeniden başlayabilecekleri bir sistem olan “kariyer dalgaları” 

modelini tercih etmekte, iş güvenliği yerine “kariyer güvenliği” ve iyi bir iş-özel yaşam dengesi 

unsurlarını aramaktadır (Millennial Careers: 2020 vision, Manpower Report, 2016 ; 

Broadbridge vd, 2007 ; The 2017 Deloitte Millennial Survey, 2017).  

Genel kanının aksine araştırmaların Y kuşağının en az diğer kuşaklar kadar, hatta daha 

çalışkan olduğuna işaret ettiği dikkat çekmektedir. Global araştırmalar Y kuşağının 33% 

kısmının haftada 40 saatten fazla, yaklaşık 25% kısmının ise 50 saatten fazla çalıştığına işaret 

etmektedir  (Millennial careers: 2020 vision, Manpower Report, 2016). Bunun ötesinde farklı 

çalışmalar Y kuşağı mensuplarının anlamlı, değerli buldukları bir gaye için çalışmaları, kendi 

gelişimlerinin sağlanması, yöneticileri ile mentorluk ilişkisi kurabilmeleri gibi bazı 

beklentilerinin karşılanması durumunda hafta sonları çalışmaktan çekinmediklerini, ücret 

düzeyine fazla önem vermediklerini, yöneticilerine (eğer onları eğitimli, deneyimli ve 

donanımlı olarak görüyorlarsa) saygı duyduklarını göstermektedir. 

İlginç bir başka husus ise Y kuşağı mensuplarının çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerini 

eğitim, deneyim ve nitelikler bazında ayrıştırmalarıdır. Y kuşağının sürekli gelişime verdiği 

önem, beceri setlerini geliştirebilmek uğruna kendi zaman ve kaynaklarını kullanmaktan 

çekinmemeleri hatta gerekli olursa iş değiştirme yoluna gitmeleri ile birlikte düşünüldüğüne 

“ayrım yapma” hususu anlaşılabilir hale gelmektedir (Bolelli ve Durmuş 2017). Bu açıdan Y 

kuşağının işverenlerine veya çalışma arkadaşlarına değil, değerlerine uygun olacak biçimde 

kendi üretme, başarılı olma potansiyel ve kabiliyetlerine sadık olduklarını söylemek 

mümkündür. 

3.4. Z KUŞAĞI 

Z kuşağı, internet kuşağı, iGen,  Dijital Yerliler olarak da anılmakta olup, 2000 yılından 

sonra doğan bireyleri kapsamaktadır. Bu kuşak internetin olmadığı bir dönemi hiç yaşamamış, 

hızlı teknolojik gelişim döneminde doğup büyümüş, dijital teknolojilere hâkim kişilerden 

oluşmaktadır.  

Z kuşağı üyeleri teknoloji bağımlısı, dünyanın her tarafındaki Z kuşağı üyeleri ile 

kolaylıkla bağlantı kurabilen, çoklu dikkat ve karar alma becerisine sahip, anlık tüketim 
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alışkanlıklarına sahip olan, her şeyi hemen isteyen özelliklere sahip olarak tanımlanmaktadır 

(Altuntuğ, 2012; Tuna, 2002; Yüzbaşıoğlu,2012; İzmirlioğlu, 2008). 

Z kuşağının iletişim ve yaşayış tarzları kendilerinden önce gelen kuşaklardan önemli 

ölçüde farklıdır. Örneğin, Z kuşağı yazışmayı konuşmaya, bilgisayar ekranını kitaba tercih 

etmektedir. X ve Y kuşaklarına göre daha bireyci olan bu kuşağın bireyleri ev dışında zaman 

geçirmekten hoşlanmamakta, iletişim faaliyetlerinin önemli bir bölümünü çevrimiçi olarak 

gerçekleştirmektedir (Taş ve diğerleri, 2017). 

İş yaşamında Z kuşağı, çalışırken eğlenmek ve sürekli öğrenmek isteyen,  hem dikey hem 

yatay kariyer ilerlemesi olanağı arayan,  monoton işler yapmaktan hoşlanmayan, hiyerarşiden 

hoşlanmayan, esnek çalışma koşulları talep eden, takım ruhundan daha çok bireysel çalışmayı 

tercih eden, sınırsız kariyer anlayışı ve zayıf örgütsel bağlılığa sahip olan, iş yaşam dengesine 

önem veren bir profile sahiptir (Arar, 2016). 

4. KUŞAKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Tablo 1’de X, Y ve Z kuşaklarının bazı özellikleri karşılaştırmalı olarak kısaca 

özetlenmiştir. Zaman sürekliliği bağlamında ele alındığında, çevresel koşulların (ekonomik, 

sosyal, kültürel vb.) özellikle aile yapıları ve paralelinde kuşakların iş ve sosyal özelliklerini, 

teknolojinin iletişim ve ilişki şekillerini, aynı zamanda pazarlama, eğitim, çalışma yöntemlerini 

ve bütün unsurların birleşerek liderlik beklentilerini etkilediğini ifade etmek mümkündür. Söz 

gelimi yalnız büyüyen, olumsuz ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle geleceğe güveni az olan 

X kuşağının “helikopter ebeveyn”lere dönüşmeleri, fazla müdahaleci ve korumacı olarak 

çocuklarına kalkan işlevi görmeleri itibariyle aile yapıları bağlamında spektrumun bir 

kutbundan diğerine geçiş yapıldığı söylenebilir. Aynı dönemde yaşanan teknolojik değişimler 

ve çevre koşullarının kolaylaştırmasıyla Y kuşağının ardılı olan Z kuşağının aileden çok çevrim 

içi arkadaşlarla zaman geçirmesi, dünyanın her tarafındaki akranları ile olarak bağlantıda 

olmaları, dışarı çıkmadan sanal ortamda sosyalleşmeleri ve işlerini görmeleri gibi özellikleri 

dikkate alındığında teknolojinin aile yapılarının evrilmesinde önemli bir etkisinin bulunduğu 

söylenebilir. Bulgular teknolojinin sadece aile yapılarını değil aynı zamanda iletişim tercihlerini 

de etkilediğine işaret etmektedir. Yüz yüze ve konuşarak iletişim kurmayı tercih eden X 

kuşağının aksine, Y kuşağının bilgisayar üzerinden iletişimi, telekonferans, video konferans, e 

posta, cep telefonu uygulamaları vb. araçları tercih ettiği görülmektedir. Z kuşağı ise hızla 

değişerek günlük hayatın parçası haline gelen iletişim teknolojilerinin de etkisiyle yazışmayı 

konuşmaya tercih etmekte, sosyal medya uygulamaları üzerinden haber almakta ve 
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haberleşmekte, aynı anda birden fazla iş yapmayı doğal görmektedir. Bu dönüşüm liderlerden 

beklentileri de farklılaştırmıştır. Örneğin, X kuşağı otoriter ve yönlendirici liderlik tarzını 

benimser ve kabul ederken, Y kuşağı destekleyici, güçlendirici, talimat vermekten ziyade 

birlikte iş yapan liderlik tarzlarını istemektedir. Z kuşağı ise vizyon sahibi, ilham veren, 

eğlenceli liderleri tercih etmektedir. Söz konusu dönüşümler aynı zamanda kuşakların satın 

alım tercihlerini de farklılaştırmıştır. X kuşağı için etkili olan yöntemler sıcak satış ve doğrudan 

pazarlama iken, Y kuşağı elektronik pazarlama, viral reklamlar, arkadaş referansları, çapraz 

satış gibi yöntemlere daha fazla önem vermektedir. Z kuşağı ise sadece online değil, aynı 

zamanda etkileşimli kampanyalar, ürün dizaynı, tasarım vb. aşamalara katılım gibi üretici ile 

etkileşim kurabilecekleri yöntemleri tercih etmektedir.  

Tablo 1: X, Y Ve Z Kuşakları Genel Özellikleri Karşılaştırması  

 X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

Doğum Yılları 1960-1980 1980-2000 2000+ 

Aile Yapısı  Ebeveynler ayrılmış veya ikisi de 

çalışıyor 

 Çocuk 3. Kişi tarafından 

büyütülüyor veya yalnız büyüyor 

 Helikopter ebeveynler 

 Çocukların hayatına fazla müdahale 

ve koruma  

 Teknolojik yalnızlaşma 

 

 Aileden çok çevrim içi arkadaşlar  

 Saat farkı arkadaşlıkları 

 Çevrimiçi gruplar/kültür 

 

Teknoloji  Video 

 Walkman 

 PC 

 Fax 

 DVD 

 Internet-E-mail 

 Play Station-Xbox-Ipod 

 Tablet 

 Sosyal medya 

 Android 

 IOS 

 PS4-Wİİ 

İletişim Tercihleri  Yüz yüze 

 Konuşarak 

 

 Bilgisayar iletişimi  Çevrimiçi 

 Yazışma 

Ayırıcı Özellikler  Yalnız büyüyen 

 Olumsuz ekonomik ve sosyal 

koşullar 

 MTV kültürü 

 Geleceğe güvensizlik 

 Düzelmekte olan ekonomik 

koşullar 

 Sürekli teknolojik bağlantı 

 Ebeveyn kalkanı 

 Internet kuşağı 

 Teknoloji bağımlısı 

 Dünyanın her tarafındaki Z’lerle 

bağlantılı 

 Ev dışında vakit geçirmek 

istemeyen 

 

Satınalma Motivasyonları  Marjalar arası tercih 

 Uzmanlıklar 

 Arkadaş referansı 

 Marka sadakati yok 

 Marka takıntısı 

 Trendler 

 Marka klanlığı 

Liderlik Beklentileri  Yönlendirici 

 Otoriter 

 Güçlendirici 

 İşbirlikçi 

 Destekleyici 

 İlham verici 

 Vizyoner 

Pazarlama Yöntemi  Doğrudan pazarlama 

 Sıcak satış 

 Viral 

 Elektronik pazarlama 

 Referanslar 

 Etkileşimli kampanyalar 

 Online kampanyalar 

 Katılımcı kampanyalar 

Eğitim Yöntemleri  Spontane 

 Etkileşimli 

 Masa-sıra 

 Çoklu duyusal 

 Kafe stili 

 Görsel 

  

 Kisnestetik 

 Salon stilli 

 Çoklu uyarıcı 

İş ve Sosyal Özellikler 

Sadakat duyguları değişken 

(Kuruma değil kariyerine sadık) 

Sadakat duyguları az İşbirlikçi 

Otoriteye saygılı Otoriteyi zor kabullenen, 

Hiyerarşik düzenden hoşlanmayan 

Yaratıcı 

Topluma duyarlı Bağımsızlığına düşkün Teknolojiye doğan (internetin 

olmadığı bir dönemi hiç yaşamamış) 

İş motivasyonu yüksek Sık iş değiştiren Çoklu dikkat ve karar alma 

becerisine sahip 

Bağımsız Eğlence seven Çalışırken eğlenmek ve sürekli 

öğrenmek isteyen 

Kendine güvenen Anlamlı bir iş isteyen Hem dikey hem yatay kariyer 

ilerlemesi olanağı arayan 

Yönlendirilmekten 

hoşlanmayan 

Nedenleri bilmek isteyen Monoton işler yapmaktan 

hoşlanmayan 

Risk alma eğilimi düşük Demokratik çalışma ortamı 

isteyen 

Bireysel çalışmayı tercih eden 

Birden çok görevi aynı anda 

yapabilen 

Kariyer dalgaları sistemi 

isteyen  

Sınırsız kariyer anlayışı ve 

zayıf örgütsel bağlılığa sahip olan 

Proje yapmayı seven Sürekli geri bildirim ve övgüye 

ihtiyaç duyan 

Esnek çalışma koşulları talep 

eden 

Performansı çıktıya göre 

değerlendiren 

İşten başka şeylere de zamanı 

olsun isteyen 

Bilgiyi çok hızlı işleyebilen 

Eşit sorumluluğa sahip olunan iş 

ortamını tercih eden 

Destekleyici liderlik tarzını 

talep eden 

Kendi kendini yönlendirebilen 

 Beklentileri karşılandığında çok 

çalışkan 
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Kaynaklar: Mc Crindle Research, Generations Defined: 50 Years of Change Over 5 Generations, (2012) 

Çetin, C. & Karalar, S. (2016), X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. 

Demirkaya ve diğerleri, (2015) Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması. 

4. SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı, iş yaşamındaki kuşakların birbirlerine benzeyen ve ayrışan 

yönlerini incelemek ve farklı kuşakların bir arada daha etkin ve verimli biçimde nasıl 

yönetilebileceğine ilişkin kavramsal bilgi sunulmasıdır.  

Araştırmanın ilk sonucu, yapılan literatür taraması neticesinde kuşakların birbirlerinden 

ayrılmasında ve karşılaştırılmasında aile yapıları, teknoloji, iletişim tercihleri, liderden 

beklentiler, iş yaşamından beklentiler unsurlarının kullanılabileceğinin anlaşılmasıdır. 

Kuşakların benzer doğum yıllarına sahip olan, belirli bir coğrafyada yetişmiş, özellikle gelişim 

aşamalarında ayırt edici deneyimler yaşamış ve neticesinde kendi gruplarına has özellikler 

geliştirmiş kişilerden oluştuğu düşünüldüğünde her kuşağın farklı ortak özellikler ve değer 

sistemlerine sahip olduğu, karşılaştırılabilmeleri için bazı kriterler geliştirilmesinin uygun 

olabileceği görülmektedir. Yukarıda belirtilen kriterler kullanıldığında,  X, Y ve Z kuşakları 

arasındaki liderlik, yönetim, örgütsel davranış çalışmaları açısından önemli olabilecek belli 

başlı farklılıkların belirgin biçimde ortaya konulabildiği görülmektedir. Sözgelimi, aile yapısı 

açısından X kuşağı yalnız büyüyen bir kuşak olarak, Y kuşağı ise ebeveynlerin çocukların 

hayatına çok fazla müdahale ettiği, maddi ve manevi her türlü riskten korumaya çalıştığı, 

koruma kalkanı altınca büyüyen bir kuşak olarak, Z kuşağı ise aileden çok çevrim içi arkadaşlar 

ve gruplarla etkileşim kuran, dünyanın her tarafından akranları ile iletişim halinde olan bir 

kuşak olarak tarif edilmektedir. İletişim açısından ise X kuşağının yüz yüze ve konuşarak, Y 

kuşağının bilgisayar üzerinden, Z kuşağının ise farklı uygulamalar aracılığı ile yazışarak 

iletişim kurmayı tercih ettikleri görülmektedir. İş hayatında X kuşağı otoriteye saygılı, 

yönlendirilmekten hoşlanmayan, kendine güvenen, kuruma değil kariyerine sadık özelliklere 

sahip olarak tarif edilirken, Y kuşağı otoriteyi kabullenmekte güçlük çeken, hiyerarşiden 

hoşlanmayan, anlam ve eğlence arayan, kariyer basamakları değil dalgaları isteyen bir grup 

olarak tanımlanmaktadır. Z kuşağının ise çoklu dikkat ve karar alma becerisine sahip, çalışırken 

eğlenmek isteyen, gelişimine önem veren, bireysel çalışmayı tercih eden, sınırsız kariyer 

anlayışına sahip olan özelliklere sahip olduğu ifade edilmektedir. Liderlik beklentileri açısından 

X kuşağının yönlendirici, otoriter, Y kuşağının destekleyici, güçlendirici, Z kuşağının ise 

vizyon sahibi, ilham verici liderlik tarzlarını bekledikleri dikkat çekmektedir. Belirtilen kriterler 

bakımından kuşak farklılıkları göz önüne alındığında tercih ve beklentileri aynı olmayan X, Y 
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ve Z kuşaklarının uniform yaklaşımlar kullanılarak yönetilebilmelerindeki güçlük gözler önüne 

serilmektedir. Özellikle kuşakların oluşum sürecini etkileyen unsurları içerecek, aynı hız ve 

yönde geliştirilerek güncellenecek yönetim uygulamalarının geliştirilmesi söz konusu zorluğun 

giderilebilmesi için kritik başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir. Yönetim literatürü 

açısından konunun özellikle farklı kuşaklarla daha iyi iletişim kurulabilmesi, çatışmaların 

yapıcı biçimde yönetilebilmesi, işe yönelik motivasyonlarının doğru olarak anlaşılabilmesi, çok 

kuşaklı ekiplerin oluşturulması ve etkin biçimde çalışmalarının sağlanması amaçlı olarak 

incelenmesinin literatüre katkı yapabileceğini ifade etmek mümkün olabilir.  

Araştırmanın ikinci sonucu, kuşaklararası farklılıkların yönetimine ilişkin teori ve 

uygulamaların kuşakların oluşum hızına paralel olarak geliştirilmesi ihtiyacının tespit 

edilmesidir. Ortalama 20-25 yıl aralığında yeni kuşaklar oluşmakta ancak liderlik literatürünün 

kuşaklar arası farklılıkların anlaşılması ve yönetilmesi bakımından aynı hızda ilerlemediği 

görülmektedir. Bu durumun yol açabileceği olumsuzluklardan kaçınılabilmesi için farklı 

kuşakların bir arada aynı hedeflere ulaşmaya yönelik olarak, etkin ve verimli biçimde iş 

yapmalarını sağlama amaçlı çalışmaların sayılarının artması önemli olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmanın bir diğer sonucu, dönem, kültür, dış çevre vb. faktörlerin etkileri ile 

kuşakları şekillendiren koşulların değişmesi nedeniyle kuşaklar arası farklılıkları oluşturan 

unsurların ortaya çıktığının, söz konusu unsurların bir sonraki kuşağa transfer edilemediğinin, 

böylelikle ayrışmanın oluştuğunun anlaşılmasıdır.  

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, kuşakları analiz etme, birbirleri ile 

karşılaştırma amaçlı kullanılabilecek genel kabul görmüş kriterlerin geliştirilmesi, özellikle 

liderlik ve yönetim alanlarında kuşakların oluşum hızına uyum sağlayacak şekilde teorik ve 

uygulamalı çalışmaların yapılması, kuşakları şekillendiren koşulların yönetilmesinin mümkün 

olamadığı göz önüne alınarak kuşaklar arası farklılıkların bir sonraki kuşağa transfer 

edilebilirliğini konu alan araştırmalar yapılması önerilebilir. 
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ÖZ 

 
Maddi duran varlıklar; mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, 

başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde 

tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki varlıklardır. Bir maddi 

duran varlık kaleminin maliyeti sadece ve sadece aşağıdaki kriterlerin karşılandığı 

durumlarda varlık olarak finansal tablolara yansıtılır. Söz konusu kriterler bu 

kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının olası olması 

ve İlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesidir. Bir maddi duran 

varlık kalemi, ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile ölçülür. Bir maddi duran 

varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri 

tutardır. Ödemenin normal kredi vadesinin ötesine ertelenmesi durumunda maliyet, 

gelecekteki tüm ödemelerin bugünkü değeridir. Bir maddi duran varlık kaleminin 

günlük hizmetlerine ilişkin maliyetler, söz konusu maliyetlerin gerçekleştiği 

dönemin kâr veya zararında muhasebeleştirilir. Maddi duran varlık kaleminin önemli 

parçaları ekonomik faydaların tüketiminde önemli ölçüde farklı yapılara sahipse, 

varlığın başlangıç maliyeti varlığın önemli parçalarına dağıtılır ve her bir parça kendi 

yararlı ömrü boyunca ayrı olarak amortismana tabi tutulur. Başlangıç 

değerlemesinden sonra bir işletme muhasebe politikası olarak maliyet modeli ya da 

yeniden değerleme modelinden birini seçer ve o gruba ait tüm maddi duran varlıkları 

için uygular. Maliyet modeline göre maddi duran varlık kaleminin maliyetinden 

birikmiş amortismanlar ve birikmiş değer düşüklüğü zararları tenzil edilecektir. 

Yeniden değerleme modeli seçilmişse maddi duran varlıkların değerleme gününde 

güvenilir bir şekilde  tespit edilen gerçeğe uygun değerlerinden birikmiş amortisman 

ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki tutarlar esas alınacaktır. 

Bu çalışmada maddi duran varlıkların değerlemesi TMS 16 ‘ya göre incelenmekte 

ve yeniden değerleme modeli uyarınca muhasebe kayıtları yapılmaktadır.  
 

Anahtar kelimeler: Değerleme, Maddi Duran Varlıklar, TMS/TFRS 

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49   
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THE ANALYSIS OF TANGIBLE FIXED ASSETS IN THE SCOPE OF 

TURKISH ACCOUNTING STANDARDS REVALUATION MODEL AND 

ACCOUNTING RECORDS 
 

ABSTRACT 

 

Property, plant and equipment are tangible assets that are held for use 

in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for 

administrative purposes; and are expected to be used during more than one 

period. The entity shall recognise the cost of an item of property, plant and 

equipment as an asset if, and only if: it is probable that future economic 

benefits associated with the item will flow to the entity; and the cost of the 

item can be measured reliably. An entity shall measure an item of property, 

plant and equipment at initial recognition at its cost. The cost of an item of 

property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition 

date. If payment is deferred beyond normal credit terms, the cost is the present 

value of all future payments. An entity shall recognise the costs of day-to-day 

servicing of an item of property, plant and equipment in profit or loss in the 

period in which the costs are incurred. If the major components of an item of 

property, plant and equipment have significantly different patterns of 

consumption of economic benefits, an entity shall allocate the initial cost of 

the asset to its major components and depreciate each such component 

separately over its useful life. After initial measurement, an entity shall 

choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy 

and shall apply that policy to an entire class of property, plant and equipment. 

According to the cost model from the cost of tangible fixed assets, 

accumulated depreciations and accumulated impairment losses will be 

deducted. On the other hand, an entity shall measure an item of property, plant 

and equipment whose fair value can be measured reliably at a revalued 

amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent 

accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. In 

this study, tangible fixed assets measurement is analysed and accounting 

records are made in terms of TMS 16 with revaluation model.  

 
Key words: Valuation, Tangible Fixed Assets, TAS/TFRS 

Jel classification: M40, M41, M49 
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1. GİRİŞ 

Bir işletmenin faaliyetlerinde benzer özellik ve kullanıma sahip varlıkların 

gruplandırılması bir maddi duran varlık sınıfını oluşturur. Maddi duran varlıklar arasında 

sayılabilecek olan varlıklar: 7 Araziler, binalar, makinalar, gemiler, uçaklar, motorlu taşıtlar, 

mobilya ve demirbaşlar, ofis gereçleri ve benzerleridir. Varlık olarak muhasebeleştirilme 

koşullarını sağlayan bir maddi duran varlık kalemi, maliyet bedeli ile ölçülür.8 Maddi duran 

varlıkların 3 karakteristik özelliği; fiziki varlıklar olmaları, işletme faaliyetlerinde 

kullanılmaları ve işletmenin söz konusu varlıkları satış niyetinin bulunmamasıdır.9 Koşulların 

sağlanamaması halinde bu tür varlıkların maddi duran varlıklar grubundan durumlarına uygun 

olarak yatırım amaçlı gayrimenkuller veya satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar grubuna 

transfer edilmeleri gerekmektedir. 

Maddi duran varlıklarla ilgili bütün maliyetler oluştuğu tarihteki değerleriyle 

muhasebeleştirilir. Bu maliyetler, bir maddi duran varlık kaleminin ilk elde etme veya inşa 

edilmesi aşamasında oluşan ve sonradan; ekleme, kısmi yenileme ve bakım için katlanılan  

maliyetleri içerir.10 Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki 

peşin fiyatın eşdeğeri tutardır. Eğer ödeme normal kredi vadelerinin ötesine erteleniyorsa, peşin 

fiyat eşdeğeri ile toplam ödeme arasındaki fark, TMS 23'te izin verilen alternatif yöntem 

çerçevesinde defter değerinde taşınmadığı sürece, kredi dönemi boyunca faiz olarak finansal 

tablolara yansıtılır.11 TMS 16’da olduğu gibi BOBİ FRS uyarınca maddi duran varlıkların ilk 

iktisap sonrasında değerlemesinde maliyet modeli ve yeniden değerleme modeli seçimlik hak 

olarak kullanılması mümkün olan değerleme modelleridir.12 Bu çalışmada maliyet bedelinin 

unsurları açıklandıktan sonra değerleme modelleri ele alınarak kullanılabilecek modellerden 

yeniden değerleme modeli bir örnek uygulama ile açıklanmaktadır. 

                                                 
7 TMS 16, paragraf 37. 
8 TMS 16, paragraf 15. 
9  Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Accounting Principles, 12. Baskı, 2016, s. 356. 
10 TMS 16, paragraf 10. 
11 TMS 16, paragraf 23. 
12  BOBİ FRS Bölüm 12. 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

386 

2. MALİYET BEDELİNİN UNSURLARI 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında maddi duran varlıklar kalemlerinin 

maliyetinin içereceği unsurlarının neler olduğu ve doğrudan ilgili varlığa atfedilebilir maliyetler 

ile maddi duran varlık kaleminin maliyetine girmeyen maliyet unsurları aşağıda yer verildiği 

şekilde düzenlenmiştir. 

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurları içerir:13 

 İndirimler ve ticari iskontolar düşüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış 

vergileri dahil, satın alma fiyatı. 

 Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koşullarda 

çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet. 

 Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna 

ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da stok üretimi dışında bir 

amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda katlandığı yükümlülük. 

Doğrudan ilgili varlığa atfedilebilir maliyetler aşağıda belirtilmiştir:14 

a. Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inşaatıyla ilgili 

çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler; 

b. Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler; 

c. İlk teslimata ilişkin maliyetler; 

d. Kurulum ve montaj maliyetleri; 

e. Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetlerinden, 

varlığı gerekli yer ve duruma getirirken üretilen kalemlerin satışından elde edilen net hasılat 

düşüldükten sonra kalan tutar (teçhizatın denenmesi sırasında üretilen örnekler gibi); ve 

f.  Mesleki ücretler. 

                                                 
13 TMS 16, paragraf 16. 
14 TMS 16, paragraf 17. 
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Bir maddi duran varlık kaleminin maliyetine girmeyen maliyet unsuru örneklerine 

aşağıda yer verilmiştir:15 

a. Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri; 

b. Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maliyetler (reklam ve tanıtım 

harcamaları dahil); 

c. Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla katlanılan 

maliyetler (personel eğitim masrafları dahil); ve 

d. Yönetim giderleri ve diğer genel giderler. 

Bir işletme maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetlerini aktifleştiremez. 

Aksine, bu maliyetleri oluştukları tarihte gelir tablosu ile ilişkilendirir. Günlük bakım 

maliyetleri esas olarak, işçilik, sarf malzemeleri ve küçük parça maliyetlerini içerir. Bu 

harcamaların amacı genel olarak maddi duran varlık kaleminin 'tamir ve bakım'ı olarak 

tanımlanır.16 

Bazı maddi duran varlık kalemlerinin parçalarının düzenli aralıklarla yenilenmesi 

gerekebilir. Örneğin, bir fırının belirli bir saat kullanım sonrasında yeniden astarlanması 

gerekebilir veya uçak iç döşemeleri ve mutfağının uçağın yararlı ömrü süresince birkaç defa 

değiştirilmesi söz konusu olabilir. Maddi duran varlık kalemleri aynı zamanda, bir binanın iç 

duvarlarının değiştirilmesi gibi daha az sıklıkta gerçekleşen yenilemeler veya bir defaya mahsus 

yenilemeler için elde edilebilir. Yenileme kapsamındaki bir parçanın maliyetini oluştuğu zaman 

ilgili maddi duran varlık kaleminin defter değerine dahil ederek muhasebeleştirir.17 

Bir maddi duran varlık kaleminin kullanımının devamı için (örnek olarak bir uçak), 

parçaların yenilenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, düzenli arıza kontrolleri yapılması 

gerekebilir. Yapılan her büyük çaplı kontrolün maliyeti yenileme olarak maddi duran varlık 

kalemlerinin defter değerine dahil edilerek muhasebeleştirilir.18 Yenilenen bölümün bilanço 

dışı kalması, maddi duran varlığın bilanço dışı kalması hükümlerine tabidir.19 

                                                 
15 TMS 16, paragraf 19. 
16 TMS 16, paragraf 12. 
17 TMS 16, paragraf 13. 
18 TMS 16, paragraf 14.  
19  Aydın Karapınar, Ali Osman Eflatun (2018), BOBİ FRS Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, S.208. 
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3  İLK İKTİSAPTAN SONRAKİ DEĞERLEMELER 

Maddi duran varlıklar başlangıçta maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir. İktisadi varlığa 

sonradan ekleme, kısmi yenileme ve önemli bakımlarda yapılan harcamalar maliyetlere ilave 

edilir. İlk iktisaptan sonraki değerleme günlerinde bir işletme muhasebe politikası olarak 

maliyet modelini ya da yeniden değerleme modelini seçer ve bu politikayı ilgili maddi duran 

varlık sınıfının tamamına uygular. 

3.1. Maliyet Modeli 

Bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, finansal 

tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları 

indirildikten sonraki değeri ile gösterilir. 

Maliyet modelinde bilançoda sabit varlık ilk kayda alındığı değerden (maliyet 

bedelinden) sonraki dönemlerde ayrılan amortismanların ve varsa değer azalışlarının 

çıkarılmasıyla hesaplanmış olan değerle (net defter değeri) ile bilançoda yer alır.20  

3.2. Yeniden Değerleme Modeli 

Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık 

olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden 

değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş 

amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan 

değerdir. Yeniden değerlemeler, raporlama dönemi sonu (bilanço) tarihi itibariyle gerçeğe 

uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde farklı olmasına 

neden olmayacak şekilde düzenli olarak yapılmalıdır.21 

Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda artmışsa, bu artış diğer 

kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmelidir ve doğrudan özkaynak hesap grubunda yeniden 

değerleme değer artışı adı altında toplanmalıdır. Ancak, bir yeniden değerleme değer artışı, aynı 

varlığın daha önce kar ya da zarar ile ilişkilendirilmiş bulunan yeniden değerleme değer 

azalışını tersine çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilir.22 

                                                 
20  Sadi Işıklılar, Bülent  Buz, Veysel Bağıran (2018),  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları, 

Hilal Yayıncılık ve Seminer A.Ş., S. 295. 
21 TMS 16, paragraf. 31. 
22 TMS 16, paragraf 39. 
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Eğer bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda azalmışsa, bu azalma gider 

olarak muhasebeleştirilir. Ancak, bu azalış diğer kapsamlı gelirde bu varlıkla ilgili olarak 

yeniden değerleme fazlasındaki her tür alacak bakiyesinin kapsamı ölçüsünde 

muhasebeleştirilmelidir. Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen söz konusu azalış, yeniden 

değerleme fazlası başlığı altında özkaynaklarda birikmiş olan tutarı azaltır.23 

Bir maddi duran varlık kalemine ilişkin özkaynak hesap grubundaki yeniden değerleme 

değer artışı, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakıldığında doğrudan geçmiş 

yıl kârlarına aktarılabilir. Aynı husus varlığın kullanımdan çekilmesi veya elden çıkarılması 

durumunda da geçerli olabilir. Öte yandan, değer artışının bir kısmı, varlık işletme tarafından 

kullanıldıkça da aktarılabilir. Bu durumda, aktarılan değer artışı, varlığın yeniden 

değerlenmiş defter değeri üzerinden hesaplanan amortisman ile orijinal maliyeti üzerinden 

hesaplanan amortisman arasındaki fark kadar olur. Yeniden değerleme değer artışından 

geçmiş yıl kârlarına aktarım kâr veya zarar üzerinden yapılamaz.24 Maddi duran varlıkların 

yeniden değerlemesinden kaynaklanan gelir etkilerinin TMS 12 Gelir Vergileri Standardına 

uygun olarak muhasebeleştirilmesi ve açıklanması gerekir. 

TMS 16 ve BOBİ FRS Maddi Duran Varlıklar 12. Bölüm kapsamından anlaşılacağı üzere 

yeniden değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde iki uygulama arasında önemli bir fark 

bulunmamaktadır.25 

  

                                                 
23 TMS 16, paragraf 40. 
24 TMS 16, paragraf 41. 
25  Nuran Cömert, İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, 
İSMMMO, İstanbul 2018, s. 125. 
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4 . YENİDEN DEĞERLEME MODELİ UYGULAMASI26 

Örnek : (Yeniden Değerleme Modeli) 01.01.2019 tarihinde 500.000 TL bedelle %18 

KDV ile birlikte toplam 590.000 TL peşin ödeme banka aracılığıyla yapılarak bir makine satın 

alınmıştır. Söz konusu makinenin faydalı ömür süresi 5 yıldır. Amortisman uygulamasında 

doğrusal amortisman yöntemi seçilmiştir. Kalıntı değer sıfırdır. Hesaplama ve kayıtlarda vergi 

istisnası koşulları sağlanmadığından ertelenen vergi hesaplanmamıştır. Kayıtlarda KGK Uygun 

Hesap Taslak Planında yer verilen yer verilen hesap kod ve adları kullanılmıştır. 

Durum 1: Değerleme şirketine yaptırılan değerlemelerde söz konusu makinenin 

01.01.2021 tarihinde geri kazanılabilir tutarı (gerçeğe uygun değeri) 360.000 TL, 01.01.2022 

tarihinde gerçeğe uygun değer 200.000 TL olduğu tespit edilmiştir.  

  01.01.2019    

 

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 

191 İNDİRİLECEK KDV 

500.000 

90.000  

  

102 BANKALAR 

Makine satın alınması 

 590.000 

  /    

      

  31.12.2019    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR ( - ) 

Makinenin yıllık amortismanı 

(500.000/5) 

 100.000 

  /    

                                                 
26   Şeref DEMİR, TMS/TFRS, Seçkin Yayıncılık, Üçüncü Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2015, s. 118-127.  
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  31.12.2020    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR ( - ) 

Makinenin yıllık amortismanı 

(500.000/5) 

 100.000 

  /    

  01.01.2021    

 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 60.000  

  

551 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

YENİDEN DEĞERLEME 

ARTIŞLARI 

Makinenin değer artışının öz 

kaynaklarda raporlanması 

 60.000 

  /    

      

  31.12.2021    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

120.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yeniden değerlenmiş bedel üzerinden 

amortisman ayrılması (360.000/3) 

 120.000 

  /    

  01.01.2022    

 

551 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

YENİDEN DEĞERLEME  

ARTIŞLARI  

40.000 

 

  

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 

Makinenin değer düşüklüğü zararının 

yeniden değerleme artışlarından mahsubu 

 40.000 

  /    
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  31.12.2022    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yeniden değerlenmiş bedel üzerinden 

amortisman ayrılması (200.000/2)  

 100.000 

  /    

      

  31.12.2023    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yıllık amortisman (200.000/2) 

 100.000 

  /    

      

253 TESİS, MAKİNE VE 

CİHAZLAR 

 730 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN 

GİDERLERİ) 

 500.000   40.000    100.000     

 60.000       100.000     

 520.000       120.000     

        100.000     

        100.000     

        520.000     
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 258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

 551 MADDİ DURAN 

VARLIKLAR YENİDEN 

DEĞERLEME ARTIŞLARI 

    100.000    40.000   60.000  

    100.000       20.000*  

    120.000         

    100.000         

    100.000         

    520.000         

 

*”Kar veya Zarar ve Kapsamlı Gelir Tablosu’nda “55 Kâr veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak özkaynaklarda kaydedilen birikmiş gelirler (giderler)” 

kategorisinde 551 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER 

ARTIŞLAR hesabında bulunan 20.000 TL tutarındaki bakiye tutar maddi duran varlığın 

bilançodan çıkarılması anında geçmiş yıl karlarına aktarılır. 

 

Bilanço görünümü 

(31.12.2023) 

 

Tesis Makine ve 

Cihaz 

520.000 

Birikmiş 

Amortismanlar 

(520.000) 

Defter Değeri 0 
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Durum 2: Değerleme şirketine yaptırılan değerlemede söz konusu makinenin gerçeğe 

uygun değerinin 01.0.2021 tarihinde durum 1'deki gibi 360.000 TL olduğu, ancak 01.01.2022 

tarihinde 160.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Diğer tüm veriler durum 1 ile aynıdır. Buna göre 

01.01.2022 tarihine kadar kayıtlar durum 1 ile aynı olmaktadır. 

  01.01.2022    

 

551 MDV YENİDEN DEĞERLEME 

DEĞER ARTIŞLARI 

659 DİĞER FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GİDER VE ZARARLAR ( - ) 

(MDV GERÇEĞE UYGUN DEĞER 

AZALIŞ ZARARLARI) 

60.000 

 

20.000 

 

  

253 TESİS, MAKİNE VE 

CİHAZLAR 

257 MDV DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

KARŞILIKLARI (-) 

Maddi duran varlıkların gerçeğe uygun 

değer üzerinden değerlemesi 

 60.000 

 

20.000 

  /    

      

  31.12.2022    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

80.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yıllık amortisman (160.000/2) 

 80.000 

  /    

      

  31.12.2023    

 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

80.000 

 

  

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

Yıllık amortisman (160.000/2) 

 80.000 

  /    
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253 TESİS, MAKİNE VE 

CİHAZLAR 

 730 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN 

GİDERLERİ) 

 500.000   60.000    100.000     

 60.000       100.000     

 500.000       120.000     

         80.000     

         80.000     

        480.000     
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258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

 551 MADDİ DURAN 

VARLIKLAR  

YENİDEN DEĞERLEME 

ARTIŞLARI 

    100.000    60.000   60.000  

    100.000         

    120.000         

     80.000         

     80.000         

    480.000         

 

659 DİĞER 

FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GİDER VE 

ZARARLAR ( - ) MDV 

GERÇEĞE UYGUN 

DEĞER AZALIŞ 

ZARARLARI 

 267 MDV DEĞER 

DÜŞÜKLÜĞÜ  

KARŞILIKLARI (-) 

 20.000          20.000  

             

             

 

 

Bilanço görünümü 

(31.12.2023) 

 

Tesis Makine ve Cihaz 500.000 

M.D.V. Değer Düşüklüğü (20.000) 

Birikmiş Amortismanlar (480.000) 

Defter Değeri 0 
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Durum 3: 01.01.2021 tarihinde gerçeğe uygun değer (yeniden değerlenmiş bedel) 

240.000 TL'dir. 01.01.2022 tarihinde gerçeğe uygun değerin 200.000 TL olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer veriler 3 durum 1 ile aynıdır.  

  01.01.2021    

 

659 DİĞER FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GİDER VE ZARARLAR 

(MADDİ DURAN VARLIKLAR 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER AZALIŞ 

ZARARLARI ) ( - ) 

60.000 

 

  

257 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

KARŞILIKLARI (-) 

Makinenin yeniden değerlenmesi 

sonucu oluşan değer düşüklüğü  

 60.000 

  /    

      

  31.12.2021    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

80.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yeniden değerlenmiş bedel üzerinden 

amortisman ayrılması (240.000/3) 

 80.000 

  /    
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  01.01.2022    

 

257 MADDİ DURAN VARLIKLAR 

DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  

KARŞILIKLARI (-) 

40.000 

 

  

649 DİĞER FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GELİR VE KAZANÇLAR 

Yeniden değerleme sonucunda 

gerçeğe uygun değer olumlu farkının 

karşılıkların azaltılması yoluyla kar 

yazılması 

 40.000 

  /    

      

  31.12.2022    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.000 

 

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Yeniden değerlenmiş bedel üzerinden 

amortisman ayrılması (200.000/2) 

 100.000 

  /    

  31.12.2023    

 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN GİDERLERİ) 

100.

000  

  

258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR 

Makine amortismanı (200.000/2) 

 100.

000 

  /    
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253 TESİS, MAKİNE 

VE CİHAZLAR 

 730 GENEL ÜRETİM 

GİDERLERİ 

(AMORTİSMAN 

GİDERLERİ) ( - ) 

 500.000       100.000     

        100.000     

         

80.000 

    

        100.000     

        100.000     

        480.000     
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258 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR ( - ) 

 659 DİĞER 

FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GİDER VE 

ZARARLAR (MADDİ 

DURAN VARLIKLAR 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER 

AZALIŞ ZARARLARI) ( - ) 

    100.000    60.000     

    100.000         

     80.000         

    100.000         

    100.000         

    480.000         

 

257 MADDİ DURAN 

VARLIKLAR DEĞER  

DÜŞÜKLÜĞÜ 

KARŞILIKLARI(-) 

 649 DİĞER 

FAALİYETLERDEN 

ÇEŞİTLİ GELİR VE 

KAZANÇLAR 

 40.000   60.000       40.000  

    20.000         

             

 

Bilanço görünümü 

(31.12.2023) 

 

Tesis Makine ve Cihaz 500.000 

M.D.V. Değer Düş. Karşılığı (20.000) 

Birikmiş Amortismanlar (480.000) 

Defter Değeri 0 
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SONUÇ 

Maddi duran varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları yeniden değerleme modeli 

kapsamında incelenmesinde maliyet modelinden farklı olarak maliyet bedeli yerine gerçeğe 

uygun değerin esas alınmakta olduğu, buna göre yeniden değerleme modeli uygulamasında 

birinci durumda oluşan 20.000 TL maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonu, varlığın 

elden çıkarılması sırasında geçmiş yıl karlarına aktarılırken, ikinci durumda oluşan 20.000 TL 

değer düşüklüğü karşılığı oluştuğu hesap dönemi itibariyle kar-zarara yansıtılmaktadır. Bu 

uygulama Türkiye Muhasebe Standartlarının ihtiyatlılık ilkesinin bir gereğidir. Üçüncü 

durumda oluşan 60.000 TL değer düşüklüğü izleyen hesap döneminde oluşan 40.000 TL değer 

artışının kar zarara yansıtılmasını gerektirmektedir. Zira yeniden değerleme modeline göre aynı 

varlığın daha önce kar zararla ilişkilendirilmiş bulunan yeniden değerleme azalışını tersine 

çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilecektir.   
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ÖZ 

İşletme bilançolarında stokların değerlemesinde Türkiye Muhasebe 

Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları bakımından temel kural; 

stokları, net gerçekleşebilir ve maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlemeye tabi 

tutmaktır. Stokların maliyeti satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve 

stokları mevcut yerlerine ve koşullarına getirmek için katlanılan diğer tüm bağlantılı 

maliyetleri kapsamaktadır. Stokların satın alma maliyeti; satın alma fiyatı, gümrük 

vergileri, Katma Değer Vergisi hariç diğer tüm tüketim vergileri, ürünler, ticari 

mallar, malzemeler ve hizmetleri elde etmek için katlanılan ve maliyetlere doğrudan 

atfedilen diğer tüm bağlantılı maliyetleri kapsamaktadır. Satın alma maliyetinin 

tespitinde aynı zamanda ıskonto ve indirimler ve benzerleri düşülmektedir. Bunlara 

ilaveten stoklar vadeli olarak satın alınmış olabilir ve finansman maliyetleri ve 

giderlerini içerebilir. Bu gibi durumlarda Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) 

Stoklar Standardı ve Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Finansal 

Raporlama Standartları uygulaması ve bilanço, kar zarar tablosu etkileri birbirinden 

farklılık göstermektedir. TMS 2 Stoklar Standardına göre döneme ait finansman 

giderleri malın maliyetine ilave edilmemekte, diğer taraftan Büyük ve Orta Ölçekli 

işletmeler için FRS uyarınca on iki aya kadar finansman giderleri maliyete ilave 

edilmektedir. İki açıdan ve örnekleri ile finansman gider uygulamaları bu çalışmada 

ele alınmakta ve incelenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Değerleme, Stoklar, TMS/TFRS 

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49   
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MEASUREMENT OF INVENTORIES IN THE SCOPE OF IAS 2 AND 

FRS FOR MEDIUM AND BIG SIZED ENTITIES 
 

ABSTRACT 

The basic rule for ınventory measurement on balance sheet of entities for 

International Accounting Standards is to measure inventories at the lower of cost and 

estimated selling price less cost to complete and sell. The cost of ınventories ınclude 

all purchasement costs, conversion costs and all other costs related to the ınventories 

in bringing them to the location and present condition. The purchasement price, 

duties on customs and other taxes on expenditures beyond value added tax, 

transportation costs, handling costs, and all other related costs directly atttributable 

to the acquiring of products, commercial goods, materials and services are the cost 

of purchase of inventories. There are also same deductions in determining the cost 

of purchase which are trade discounts, rebates and all similar items. Moreover 

inventories may be purchased on deferred settlement terms and in some situations 

agreements includes financing costs and expenses. In these circumstances, 

applications and their affects on balance sheet and income statement in terms of 

International Accounting Standard 2 Inventories Standard and Financial Reporting 

Standards for Medium and Big Sized Entitities are different from each other. As per 

International Accounting Standard 2 interest expense over the period of the financing 

is not added to the cost of inventories, on the other hand according to the Financial 

Reporting Standard for Medium and Big Sized Entities interest expenses for 

inventories which have due date more than twelve months are added to the cost of 

inventories. Interest expenses applications from these two aspects and their examples 

will be given and examined in this work.     

Key words: Valuation, Inventories, TAS/TFRS 

Jel classification: M40, M41, M49   
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1. GİRİŞ 

TMS 2 uyarınca stoklar maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile 

değerlemeye tabi tutulmakta ve şayet maliyet bedeli net gerçekleşebilir değerden fazla ise 

aradaki fark için stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Stoklar vadeli olarak satın 

alınmış olması durumunda Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Stoklar Standardı ve Büyük 

ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları uygulaması ve bilanço, 

kar zarar tablosu etkileri birbirinden farklılık göstermektedir. TMS 2 Stoklar Standardına göre 

döneme ait finansman giderleri malın maliyetine ilave edilmemekte, diğer taraftan Büyük ve 

Orta Ölçekli işletmeler için FRS uyarınca on iki aya kadar finansman giderleri maliyete ilave 

edilmektedir. BOBİ FRS vade farklarının muhasebe kayıtları Vergi Usul Kanunu değerleme 

hükümleri ile benzerlik göstermekte olup vergi mizanını yansıtan kayıtlar dikkate alındığında 

BOBİ FRS’ ye dönüştürmeye dair düzeltme kayıtları için yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.  

TMS 2 Stoklar Standardında vade farklarının ayrıştırılması ölçüsü işlem tarihindeki 

gerçeğe uygun değeri dikkate almakta ve vadesinde elde edilecek tutarı bugünkü değere 

indirgeyen etkin faiz hesaplamak suretiyle ertelenmiş faiz giderleri hesaplanmak suretiyle bu 

tutarlar satıcılara olan borç tutarlarını reeskonta tabi tutarak bilançolarda yer almaktadır. 

Böylece bilançoların pasif tutarları düzeltmeye tabi tutulurken aktifte stok kalemleri peşin 

değere indirgenmektedir. Buna göre TMS 2 Stoklar Standardı ile BOBİ FRS değerleme 

hükümleri arasında vade farkları itibariyle önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 

söz konusu farklılıklar ele alınmakta ve muhasebe kayıtlarına yer verilmektedir.   

2. TMS 2 UYARINCA STOKLARIN DEĞERLEMESİ 

TMS 2 Stoklar Standardının 6'ncı paragrafında açıklandığı üzere stoklar; 

(a) İşin normal akışı içinde (olağan işletme faaliyetleri kapsamında) satılmak için elde 

tutulan; 

(b) Satılmak üzere üretilmekte olan; ya da 

(c) Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler 

şeklinde bulunan varlıklardır. 

TMS 2 Stoklar standardı, ticari işletmelerde ticari malların, üretim işletmelerinde ise 

hammaddelerin, yarı mamullerin ve mamullerin değerlemesi ve muhasebeleştirilmeleri 

hakkında düzenlemeler yapmaktadır. Standart, bir yandan finansal muhasebe yönüyle ticari 
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işletmeleri ilgilendirirken, maliyet muhasebesi kapsamında da mamul ve hizmet üreten 

işletmeleri ilgilendirmekte27 ticari işletmelerde alım satım konusu olan mallar ile üretim 

işletmelerinde alınan ve üretilen ürünlerin maliyetlerinin hesaplanması ve bunların satımı ile 

ilgili ölçme, değerlendirme ve izlenmesine ilişkin kuralları ve ilkeleri içermektedir.28 

TMS 2 Stoklar Standardı uyarınca stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük 

olanı ile değerlenir.29 

Muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi gereğince stoklar mali tablolarda, kullanımları veya 

satılmaları sonucunda elde edilmesi beklenen tutardan daha yüksek bir bedelle izlenemez. 

Maliyetlerin kullanım veya satış sonucu elde edilecek tutardan yüksek olması durumunda, stok 

değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. 

TMS' ye benzer şekilde değerleme ölçüleri bakımından Amerikan muhasebe sistemine 

göre de stoklar ilke olarak orijin maliyetleri esas alınmak suretiyle tarihi maliyet esasına göre 

kaydedilir. Tarihi maliyet esasından ayrılış stokların değerinin orijin maliyetlerinin altında bir 

değere inmesi halinde mümkün olabilmektedir. Şayet stokların gelecekte sağlayacağı fayda 

(gelir üretme kabiliyeti) onların orijin maliyetim karşılayacak düzeyde olamayacaksa genel 

kural, tarihi maliyet ilkesinin geçerli olmayacağı yönündedir. Bu durumda satın almak suretiyle 

ürünü yerine koyma maliyeti ile, söz konuşu ürünün üretilmesi halinde oluşacak maliyetin 

mukayese edilmesi gerekecek ve hangisi daha düşük ise bu bedel stok değerleme ölçüşü olarak 

dikkate alınacaktır.30 

Piyasa fiyatı (market) olarak, yerine koyma maliyeti (replacement cost) esas alınacak ve 

stoklar maliyet bedeli ya da yerine koyma maliyetinden hangisi düşük ise onunla 

değerlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, yerine koyma maliyetinin net 

gerçekleşebilir değerden (tahmini satış fiyatı tahmini satış giderleri) fazla ya da net 

gerçekleşebilir değerden normal kar marjının düşülmesinden sonra kalan tutardan az 

olamayacağı hususudur.31 

  

                                                 
27 C. Yiğit Özbek, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS-2) Stoklar, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 24, 
Ocak 2008, s. 78 
28 İpek Türker, IAS/TMS 2 Stoklar Standardına ve Türk Vergi Sistemine Göre Stokları Değerleme, 
Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı: 30, Ocak 2010, s. 106. 
29 TMS 2, par.9. 
30 Kieso & Weygandt, İntermediate Accounting, Ninth Edition; John WILEY & SONS, Inc., 1998, s. 448. 
31 Kieso & Weygandt, a.g.e., s.449 
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3. BOBİ FRS UYARINCA STOKLARIN DEĞERLEME FARKLILIKLARI 

Bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan 

işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve 

karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen 01.01.2018 tarihinden itibaren Büyük ve Orta Boy 

İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) yürürlüğe konulmuştur. BOBİ 

FRS içinde Stoklar bahsi 6. Bölümde düzenlemiştir. Genellikle TMS 2 Stoklar Standardı ile 

paralellik taşımakla birlikte bazı hususlarda farklılıklar bulunmaktadır. 

Farklılık olarak en belirgin düzenleme vade farklarının tabi tutulacağı işlem bakımından 

ön plana çıkmaktadır.  Buna göre, bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın 

alınan stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutar 

üzerinden ölçülür. Bir yıldan uzun vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan stoklar ise, vade 

farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden (diğer bir ifadeyle işletme peşin ödeme yapmış 

olsaydı ödeyeceği fiyat üzerinden) ölçülür. Bu kapsamda bir stokun bir yıldan daha uzun 

vadeli bir ödeme karşılığında satın alınması durumunda vade farkı tutarı, “Finansal Araçlar 

ve Öz kaynaklar” bölümünün 9.14 - 9.19 paragrafları uyarınca etkin faiz yöntemine göre 

hesaplanarak, faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. 

Satın alınan bir ticari mal veya hammaddenin bedeli 1 yıl veya daha uzun vadede 

ödenecek ise alış bedelinden etkin faiz yöntemine göre vade farkı ayrıştırılıp işlem 

yapılacaktır. Ödeme 1 yıldan kısa ise vade farkı tedarik maliyeti içinde kalacaktır.32 

TMS 2 Standardı ile bir diğer önemli farklılık dönüştürme maliyetlerinin 

belirlenmesinde kullanılan maliyet yöntemi ile alakalıdır. BOBİ FRS 6.12 ve 13’e göre; 

dönüştürme maliyetlerinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanılır. Tam maliyet 

yönteminde, sabit ve değişken genel üretim giderlerinin tamamı dönüştürme maliyetine dâhil 

edilir. Ancak faaliyetleri geçici veya kalıcı olarak durdurulan ya da henüz faaliyete geçmemiş 

bölümlere ilişkin sabit genel üretim giderleri dönüştürme maliyetine dâhil edilmez, gider 

olarak “Satışların Maliyeti” kaleminde gösterilir. 6.13 Bununla birlikte, sabit genel üretim 

giderlerinin, normal üretim kapasitesi esas alınarak dönüştürme maliyetine dâhil edilmesi de 

mümkündür (normal maliyet yöntemi). Bu durumda normal üretim kapasitesi, planlanan 

bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanacak kapasite düşüklüğü de dikkate alınarak, normal 

şartlarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim 

                                                 
32   Sadi Işıklılar, Bülent Buz, Veysel Bağıran (2018),  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama 
Standartları, Hilal Yayıncılık ve Seminer A.Ş., S. 156. 
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miktarıdır. Fiili üretim düzeyi normal üretim kapasitesine yakınsa, söz konusu üretim düzeyi 

normal üretim kapasitesi olarak dikkate alınabilir. Her bir üretim birimine dağıtılan sabit 

genel üretim gider tutarı, düşük kapasite ya da atıl kapasite nedeniyle arttırılamaz. 

Dağıtılmayan genel üretim gideri, gerçekleştiği dönemde “Satışların Maliyeti” kaleminde 

gösterilir. Normalin üstünde üretim gerçekleşen dönemlerde, her bir üretim birimine 

dağıtılmış sabit genel üretim gideri, toplam sabit genel üretim giderinin toplam üretim 

sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Normal maliyet yönteminin kullanıldığı durumda, 

değişken genel üretim giderleri de üretim tesislerinin fiili kullanımına bağlı olarak her bir 

üretim birimine dağıtılır.33 

4. STOKLARIN MALİYETİNE ALINAMAYAN GİDERLER 

Stokların maliyetine alınmayan ve oluştukları dönemin gideri olarak kabul edilen 

giderlere ilişkin örnekler şöyledir:34 

a. Normalin üstünde gerçekleşen, ilk madde ve malzeme (fire ve kayıplar), işçilik 

ve diğer üretim maliyetleri; 

b. Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki depolama giderleri; 

c. Stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesinde katkısı olmayan genel 

yönetim giderleri; 

d. Satış giderleri; 

Üretim işletmelerinde üretime giren maddelerin miktarı ile çıktıların miktarı genellikle 

aynı olmaz. Üretim sırasında buharlaşma, kırılma, bozulma, çekme, test ve muayene gibi 

nedenlerle normal veya aşırı fireler oluşabilir. Normal fireler genel kullanım standartları gereği 

beklenen firelerdir. Ancak, üretim sırasında normal fireyi aşan firelerle de karşılaşmak 

mümkündür. Normal fireler mamul maliyeti içine dahil edilirken, aşırı fireler ayrı raporlanmalı 

ve dönem gideri olarak kaydedilmelidir.35 

  

                                                 
33  BOBİ FRS 6. 12,13. 
34 TMS 2, par. 16. 
35 İbrahim Lazol, Maliyet Muhasebesi, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008. s. 136 
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Anormal üretim kayıpları, kalite standartlarına uygun olmayan ilk madde kullanımı, ilk 

maddenin gerekli koşullarda stoklanmaması, kalifiye olmayan işçilerin çalıştırılması, 

teknolojik yeniliklerin yapılmaması gibi nedenle ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca İşletme 

yönetimi tarafından önlenebilecek üretim sürecindeki aksaklıkların göz ardı edilmesinden 

doğan üretim kayıpları da anormal kayıp olarak nitelendirilmektedir.36 

TMS 2'ye göre, üretimle ilgili olan depolama giderleri mamulün maliyetine dahil 

edilirken, bunun dışında kalan depolama giderleri dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. Satın 

alınan stokların işletmede veya işletme dışında bir başka yerde depolanması nedeniyle ortaya 

çıkan giderler, alışın tamamlanmasından sonra gerçekleştiği için alış giderlerinde değil, duruma 

göre üretim veya dönem giderlerinde gösterilir.37 

TMS 2'ye göre, stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesine katkısı olan yönetim 

giderleri, stok maliyetine verilebilirken, katkısı olmayan genel yönetim giderleri dönem gideri 

olarak muhasebeleştirilir.38 Satın alma maliyetinin belirlenmesinde genel yönetim giderleri ve 

depolama giderleri maliyete dahil edilmemektedir.39 

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 13/12/2018 tarihinde Çalışma grubunun son 

toplantısını gerçekleştirilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun görüşlerine 

açılacak şekilde hesap planı taslağı oluşturulmuş olup, Finansal Raporlama Standartlarına 

Uygun Hesap Planı Taslağına göre stoklar ile ilgili bilanço ve kar zarar tablosu hesapları 

aşağıdaki gibidir.40 

15 STOKLAR  

150 İlk Madde ve Malzeme  

151 Yarı Mamuller  

152 Mamuller  

153 Ticari Mallar  

                                                 
36 Vedat Ekergil, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, 3. Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 
s. 134. 
37 Vefa Toroslu, Türkiye Muhasebe Standartlarında Hasılat Maliyet İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, s.73. 
38 Toroslu, a.g.t., s. 73. 
39  Aydın Karapınar, Ali Osman Eflatun (2018), BOBİ FRS Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, S.126. 
40  KGK Finansal Raporlama Standartları Uygun Hesap Planı Taslağı. 
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154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri  

155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri  

156 Yoldaki Stoklar  

157 Diğer Stoklar  

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)  

159 Verilen Sipariş Avansları  

62 SATIŞLARIN MALİYETLERİ (-)  

620 Satılan Mamuller Maliyeti (-)  

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)  

622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)  

623 Diğer Satışların Maliyeti (-)  

624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)  

625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)  

626 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)  

627 Stoklara İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar (+)  

629 Diğer Giderler (-) 

Stoklara dair hesap gruplarında yer almamakla birlikte stokları peşin değere indirgemek 

için kullanılan 328 Ertelenmiş Vade Fark Giderleri (-) hesabı pasifi düzenleyen aktif hesap 

olarak bilançonun pasifinde sınıflandırılırken, satışları peşin değere indirgemek ve karşılığında 

ticari alacaklar hesap grubunu reeskont eden 128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) hesabı 

aktifi düzenleyen pasif hesap olarak kullanılmaktadır. 128 ve 328 Vade Farkları hesapları daha 

sonra etkin faiz hesaplanması suretiyle dönemsel olarak vade farkı giderleri ve vade farkı 

gelirleri hesapları kullanılarak kar zarar yansıtılmaktadır.  
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5. ETKİN FAİZ YÖNTEMİ  

Yukarıdaki hesaplar TMS 2 Stoklar Standardı ile BOBİ FRS 6 Stoklar düzenlemesi 

vadenin 1 yıldan kısa olması halinde vade farklarının BOBİ FRS için ayrıştırılmaması 

noktasında farklılık arz etmektedir. Aşağıdaki örneklerde etkin faizin nasıl ayrıştırılacağı ve 

kayda alınacağına dair bir uygulama gerek alıcı ve gerekse satıcı bakımından aşağıda ele 

alınmakta, yukarıda yer verilen hesap kodları ve hesap adları ile muhasebe kayıtlarına yer 

verilmektedir. 

Örnek 1 (Etkin Faiz):41 (A) İşletmesi, 01.12.2019 tarihinde peşin fiyatı 17.000 TL olan 

(X) malını, bedelin 2.000 TL'sini banka vasıtasıyla peşin ödeyerek, kalan 18.000 TL'sini 6 ay 

sonunda (31.05.2020 tarihinde) satıcı (B)'ye ödemek üzere 20.000 TL bedelle satın almıştır. 

Ayrıca 20.000 TL üzerinden %18 KDV, 3.600 TL banka aracılığıyla 01.12.2019 tarihinde 

ödenmiştir. Örnekteki verilere göre BOBİ FRS kapsamında vade farkı giderlerinin 

ayrıştırılmasına gerek bulunmamaktadır. TMS 2 gereğince alıcı ve satıcının işlem ve kayıtları 

aşağıdaki gibi olacaktır.  

(A) İşletmesinin (Alıcının) Kayıtları:  

  01.12.2019     

 

153 TİCARİ MALLAR 

328 ERTELENMİŞ VADE FARKI GİDERLERİ ( - ) 

191 İNDİRİLECEK KDV 

17.000 

3.000 

3.600  

  

102 BANKALAR 

320 SATICILAR 

Ticari mal satın alınması 

 5.600 

18.000 

  /    

  

                                                 
41 Seref Demir, TMS/TFRS (VUK Değerleme Yaklaşımı), 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2015. 
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Yukarıdaki örnekte TMS/TFRS uyumlu olarak ticari mallar gerçeğe uygun değeri 

(17.000 TL) üzerinden aktife alınmıştır. Vade farkları (3.000 TL) ise ertelenmiş faiz gideri 

olarak kaydedilmiştir.Bu aşamadan sonra ertelenmiş faiz giderlerinin dönemsel 

tahakkuklarının yapılması gerekmektedir. Bunun için iç verim oranı yöntemi kullanılarak 

etkin faiz oranı hesaplanır ve buna göre aylık veya günlük faiz hesaplamaları 

yapılır.Hesaplamalar Excel'de veriler girildikten sonra Fx formülü ile veya finansal hesap 

makinesi kullanılarak yapılabilir. 15.000 TL; mal satın alındığında 2.000 TL peşin ödeme 

sonrasında (17.000-2.000=) kalan borç tutarıdır. Bu tutar 6 ay sonra 18.000 TL olarak 

ödenecektir. 18.000 TL'yi 6 ay vade üzerinden bugünkü 15.000 TL'ye eşitleyen oran 

0,03085332 olarak hesaplanmıştır. Bu oran etkin faiz oranıdır. Etkin faiz oranı kullanılarak 

aylar itibariyle faiz giderlerinin hesaplanması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

-15000   

0   

0   

0   

0  0,03085332 

0   

18000   
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Tarih Borcu
n  

Tutarı 

Ertelenmi
ş V.F.Giderleri 

Vade Farkı  

Giderleri 

Borcu
n Net Tutarı 

01.12.201
9 

18.000,00 3.000,00 - 15.000,00 

31.12.201
9 

18.000,00 2.573,20 (15.462,80-
15.000,00=) 462,80 

15.462,80 

31.01.202
0 

18.000,00 2.060,12 (15.939,88-
15.462,80=) 477,08 

15.939,88 

29.02.202
0 

18.000,00 1.568,32 (16.431,68-
15.939,88=) 491,80 

16.431,68 

31.03.202
0 

18.000,00 1.061,35 (16.938,65-
16.431,68=) 506,97 

16.938,65 

30.04.202
0 

18.000,00 538,74 (17.461,26-
16.938,65=) 522,61 

17.461,26 

31.05.202
0 

18.000,00 0 (18.000,00-
17461,26=) 538,74 

18.000,00 

 

Tablodan anlaşılacağı üzere etkin faiz yönteminde faiz giderleri giderek artmakta; faiz 

yükü etkinliğini artırarak hissettirmektedir. Vergi Usul Kanunu uygulamasında faiz yükü eşit 

dağılmaktadır. Örneğin 3.000 TL faiz 6 aya dağıtılırken her bir ay için 500 TL faiz gideri 

hesaplanmaktadır. Ayrıca stok maliyetlerinin hesabında stoklara intikal edene kadar oluşan 

faiz giderinin malın maliyetine eklenmesi, sonrasında oluşan faiz giderlerinin ise gider veya 

maliyet olarak dikkate alınması VUK uygulamasında işletmelerin ihtiyarına bırakılmıştır.  

 

Tarih Borcun Net Tutarı 

01.12.2019 15.000,00 

31.12.2019 (15.000,00)+(15.000,00 X 0,03085332)=15.462,80 

31.01.2020 (15.462,80)+(15.462,80 X 0,03085332)=15.939,88 

29.02.2020 (15.939,88)+(15.939,88X0,03085332)=16.431,68 

31.03.2020 (16.431,68)+(16.431,68X0,03085332)=16.938,65 

30.04.2020 (16.938,65)+(16.938,65X0,03085332)=17.461,26 

31.05.2020 (17.461,26)+(17.461,26X0,03085332)=18.000,00 
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TMS/TFRS' ye uygun olarak yukarıdaki tablolardaki hesaplamalar aşağıdaki yevmiye 

kayıtları ile kayıtlara yansıtılır. Söz konusu yevmiye kayıtlarında ertelenmiş vade farklarının 

dönemsel faiz tahakkuk kayıtları yapılmakta ve satıcılara borçlar banka vasıtasıyla ödenmek 

suretiyle kapatılmaktadır.  

  31.12.2019     

 
650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI 
GİDERLERİ  

462,80 
 

  

328 ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GİDERLERİ ( - ) 

Faiz giderleri tahakkuku 

 462,80 

  /    

 
  31.01.2020     

 
650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI 
GİDERLERİ  

477,08 
 

  
328 ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GİDERLERİ ( - ) 

 477,08 

  /    

      

  29.02.2020     

 
650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI 
GİDERLERİ  

491,80 
 

  
328 ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GİDERLERİ ( - ) 

 491,80 

  /    

      

  31.03.2020     

 
650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI 
GİDERLERİ  

506,97 
 

Tarih Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri 

01.12.2019 3.000,00 

31.12.2019 (3.000,00-462,80=) 2.573,20 

31.01.2020 (2.573,20-477,08=) 2.060,12 

29.02.2020 (2.060,12-491,80=) 1.568,32 

31.03.2020 (1.568,32-506,97=) 1.061,35 

30.04.2020 (1.061,35-522,61=) 538,74 

31.05.2020 (538,74-538,74=) 0 
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328 ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GİDERLERİ ( - ) 

 506,97 

  /    

      

  30.04.2020     

 
650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI 
GİDERLERİ  

522,61 
 

  
328 ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GİDERLERİ ( - ) 

 522,61 

  /    

      

  31.05.2020     

 
650 TİCARİ BORÇLARA İLİŞKİN VADE FARKI 
GİDERLERİ  

538,74 
 

  
328 ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GİDERLERİ ( - ) 

 538,74 

  /    

      

  31.05.2020     

 320 SATICILAR 18.000,00  

  

102 BANKALAR 

Satıcılara yapılan ödeme 

 18.000,00 

  /    
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(B) İşletmesinin (satıcının) kayıtları:  

  01.12.2019     

 

120 ALICILAR 

102 BANKALAR 

18.000 

5.600  

  

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 

128 ERTELENMİŞ VADE FARKI 
GELİRLERİ ( - ) 

191 HESAPLANAN KDV 

Satılan malların kaydı 

 17.000 

3.000 

3.600 

  /    

Ertelenmiş faiz gelirleri (3.000 TL) aşağıdaki yevmiyeler ile kayıtlara yansıtılır.  

  31.12.2019     

 128 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ ( - ) 462,80  

  

640 ESAS FAALİYET ALACAKLARINA 
İLİŞKİN VADE FARKI GELİRLERİ 

Dönemsel faiz tahakkuku  

 462,80 

  /    

      

  31.01.2020     

 128 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ ( - ) 477,08  

  
640 ESAS FAALİYET ALACAKLARINA 
İLİŞKİN VADE FARKI GELİRLERİ 

 477,08 

  /    

      

  29.02.2020     

 128 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ ( - ) 491,80  

  
640 ESAS FAALİYET ALACAKLARINA 
İLİŞKİN VADE FARKI GELİRLERİ 

 491,80 

  /    

      

  31.03.2020     

 128 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ ( - ) 506,97  

  
640 ESAS FAALİYET ALACAKLARINA 
İLİŞKİN VADE FARKI GELİRLERİ 

 506,97 

  /    
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  30.04.2020     

 128 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ ( - ) 522,61  

  
640 ESAS FAALİYET ALACAKLARINA 
İLİŞKİN VADE FARKI GELİRLERİ 

 522,61 

  /    

      

  31.05.2020     

 128 ERTELENMİŞ VADE FARKI GELİRLERİ ( - ) 538,74  

  
640 ESAS FAALİYET ALACAKLARINA 
İLİŞKİN VADE FARKI GELİRLERİ 

 538,74 

  /    

      

  31.05.2020     

 102 BANKALAR 18.000,00  

  120 ALICILAR  18.000,00 

  /    

 Yukarıdaki yevmiye kayıtlarında ertelenmiş vade farklarının dönemsel faiz tahakkuk 

kayıtları yapılmakta ve müşterilerden alacaklar banka vasıtasıyla tahsil edilmek suretiyle 

kapatılmaktadır. 

SONUÇ 

Vade farkları bakımından TMS 2 ve BOBİ FRS birbirinden farklılık arz etmekte olup, 

TMS 2 Stoklar Standardı, vade farklarını maliyet bedelinden etkin faiz yöntemine göre 

ayrıştırma yoluna gitmekte, böylece peşin değer üzerinden kaydetmekte iken, BOBİ FRS için 

stoklar 12 aya kadar vade farkı dahil tutar üzerinden aktife alınmaktadır. Stoklara dair hesap 

gruplarında yer almamakla birlikte stokları peşin değere indirgemek için kullanılan 328 

Ertelenmiş Vade Fark Giderleri (-) hesabı pasifi düzenleyen aktif hesap olarak bilançonun 

pasifinde sınıflandırılırken, satışları peşin değere indirgemek ve karşılığında ticari alacaklar 

hesap grubunu reeskont eden 128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) hesabı aktifi düzenleyen 

pasif hesap olarak kullanılmaktadır. 128 ve 328 Vade Farkları hesapları daha sonra etkin faiz 

hesaplanması suretiyle dönemsel olarak vade farkı giderleri ve vade farkı gelirleri hesapları 

kullanılarak kar zarar yansıtılmaktadır. Yukarıda yer verilen etkin faiz örneğinde söz konusu 

hesaplama ve kayıtlar yer almaktadır.  
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ÖZ 

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte 21. yüzyıl bilgi çağı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çağda, bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı 

değişmekte, bilgiye erişimde yeni kanallar ortaya çıkmaktadır. Teknoloji kullanımı 

ve teknolojik gelişmelere adaptasyon hızı giderek artmakta ve etkileri her alanda 

gözlenmektedir. Bütün bu gelişmelerin ışığında bilgiye ulaşma ve onu etkili bir 

şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen bireyler 

yetişmektedir. Bu çalışma kapsamında üniversite öğrencilerine anket çalışması 

yapılarak dijitalleşmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçların 

değerlendirilmesi ile üniversite bölümlerinin gelecek meslek eğilimleri, bölümlerin 

dijitalleşmeye bakış açıları, dijitalleşme ile gelen yeni teknolojilere hızlı bir şekilde 

adaptasyon eğilimi, yaş gruplarının ve farklı cinsiyetlerin internet kullanım 

alışkanlıkları ve önem verdikleri alanlar analiz edilmiştir. Mevcut durumun 

analizinin ardından elde edilen bulgular TÜİK tarafından yürütülen Hane Halkı 

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2018) sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

 
     Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kullanımı, Dijitalleşme, Dijitalleşen Meslekler  

     JEL Sınıflandırma Kodu: N7,O33 

 

A RESEARCH ON THE INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS 'VIEWS 

ON DIGITALIZATION 

 
The 21st century is called information age with the developments in science and 

technology. In this age, the scope of information, the way of access to information, 

and the speed has changed and new channels appear in access to information. In the 

light of all these developments, individuals who are able to use technology and are 

equipped with the skills to reach and use information effectively are trained. Using 

of technology use and the speed of adaptation to technological developments is 

increasing and their effects are observed in all areas. Within the scope of this study, 

it is aimed to measure the use of technology and perception of digitalization on 

graduate and postgraduate education level people by conducting a survey study. 
With the answers of survey, the distribution of daily habits, the tendency to adapt 

rapidly to new technologies, change resistance and the differences of views towards 

the future of digitalization were analyzed. Following the analysis of the current 

situation, perception differences for the future were measured and density of 

distributions were revealed. 

 
      Keywords: Use of Technology, Digitalization Perception, Digitalized Occupations 
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GİRİŞ 

Dijitalleşme en temel açıklamasıyla; en alt düzeyde fiziksel çabayla en üst düzeyde 

verimliliği sağlamak amacıyla varolan kaynaklarınızın dijital ürünlerle ikame edilmesi ya da 

yenilenmesidir (Karakaş vd. 2009). 

Bilgi ve teknolojinin hızla yayıldığı ve paylaşıldığı, global etkileşimin zirve yaptığı son 

çeyrek yüzyılı, postendüstriyel dönem/toplum kavramlarıyla ifade etmenin yetersizliği üzerinde 

durulmuş, internetin hayatın hemen tamamını derinden etkilediği bu dönemi “enformasyon 

toplumu” olarak adlandırmanın daha doğru bir yaklaşım olacağı düşüncesi yaygınlaşmıştır 

(Webster,1995: 5-9; Lister, Dovey, Giddings, Grant, I. ve Keiran, 2009: 21; Mayfield 2008:5). 

Bu gelişimin boyutlarını görebilmek adına Tablo 1’de hanelerde bilişim teknolojileri 

bulundurma oranları verilmiştir. Bilişim teknolojileri bulunma oranları incelendiğinde cep 

telefonu/akıllı telefon bulundurma oranının %98.7 olduğu, İnternete bağlanabilen TV, Tablet 

/dizüstü bilgisayar ve oyun konsolu gibi teknolojilerin kullanım oranının ise giderek arttığı 

bilişim görülmektedir.
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Yıl  
2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Masaüstü bilgisayar 10,0 11,6 24,0 28,1 30,7 33,8 34,3 31,8 30,5 27,6 25,2 22,9 20,3 19,2 

Taşınabilir bilgisayar(Laptop, 
Tablet PC) 

0,9 1,1 5,6 9,1 11,2 16,8 22,6 27,1 - - - - - - 

Taşınabilir bilgisayar(Dizüstü, 
tablet, netbook vb) 

- - - - - - - - - 40,1 43,2 - - - 

Taşınabilir bilgisayar(Dizüstü,  
netbook vb) 

- - - - - - - - 31,4 - - 36,4 36,7 37,9 

Tablet bilgisayar - - - - - - - - 6,2 - - 29,6 29,7 28,4 

Cep telefonu/ Akıllı telefon 53,7 72,6 87,4 88,1 87,6 90,5 91,9 93,2 93,7 96,1 96,8 96,9 97,8 98,7 

Oyun konsolu 2,9 2,9 3,7 3,9 3,7 3,1 3,8 4,6 5,0 5,6 5,3 5,6 5,5 5,6 

Sabit hatlı telefon 81,6 81,3 72,7 68,4 61,9 56,1 51,4 45,5 37,9 34,6 29,6 25,6 20,2 - 

Dijital fotoğraf makinesi/ 
kamera 

- - 16,9 20,0 20,4 23,8 27,8 27,1 28,1 27,2 23,4 20,6 18,5 - 

DVD / VCD / DivX oynatıcı - - 40,6 42,6 42,7 40,6 40,5 35,0 30,6 29,2 25,0 20,4 17,8 - 

Televizyon (uydu yayını ve 
kablo TV dahil) 

92,2 97,7 - - - - - - - - - - - - 

İnternete bağlanabilen TV - - - - - - - - 7,3 12,4 20,9 24,6 28,5 32,1 

Avuçiçi (PDA) 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 1,4 - - - - - - 

Yazıcı - - 9,7 12,1 12,4 13,9 14,0 - - - - - - - 

Tarayıcı - - 3,5 4,5 3,4 3,5 3,9 - - - - - - - 

Faks - - 1,2 1,1 1,1 1,1 0,8 - - - - - - - 

Çok fonksiyonlu 
cihaz(yazıcı,tarayıcı,vb.) 

- - 1,3 1,1 1,6 2,5 3,2 16,0 - - - - - - 

Diğer - - - 1,3 - 2,4 3,3 0,0 - 0,0 0,0 0,1 - - 

 

İletişim araçlarıyla bireyler alışıla gelenin aksine internet aracılığı ile tek taraflı bir bilgilendirme ile değil, aynı anda ve eş zamanlı olarak 

etkileşim ve etki sürecinde yer almaktadırlar. (Poytner, 2010:160; Alav, 2014: 3; Andersen, 2002).  

Ülkede internet erişimi olan hane halkı oranı son 10 yılda %38’den %60’ları aşmış, 16-24 yaş grubunda bulunan bireylerin yaklaşık % 90’ı 

ise internet kullanır duruma gelmiştir (Tablo 2). İnternet erişiminin yaygınlaşması teknolojik gelişmelerin paralelinde gelişmiştir.Tablo 2. Bireylerin 

cinsiyet ve yaş grubuna göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları, 2008-2018 (TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2004-

2018) 

  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

421 

  Yaş grubu 

       16 - 24      25 - 34      35 - 44      45 - 54 

  Yıl  Toplam  Erkek  Kadın  Toplam  Erkek  Kadın  Toplam  Erkek  Kadın  Toplam  Erkek  Kadın  

Bilgisayar 

2008 57,9 69,6 47,0 43,3 54,8 31,8 31,6 41,6 21,5 20,4 28,3 12,5 

2009 62,2 76,4 49,1 46,6 58,6 34,5 31,8 42,1 21,3 20,2 28,9 11,6 

2010 65,2 78,5 52,7 52,0 62,4 41,6 36,9 46,9 26,9 23,2 33,6 12,7 

2011 67,7 77,9 58,3 57,1 67,5 46,7 41,7 52,6 30,6 24,1 34,3 13,9 

2012 68,5 81,1 56,4 59,1 70,0 48,1 43,6 54,3 32,7 26,7 36,3 17,0 

2013 70,6 82,0 59,5 59,6 70,0 49,1 47,0 58,2 35,6 26,1 36,2 15,9 

2014 70,3 79,6 61,0 63,3 71,3 55,3 51,0 61,9 40,0 30,6 40,5 20,6 

2015 70,0 78,5 61,4 62,7 70,8 54,5 50,0 60,7 39,1 32,0 41,2 22,8 

2016 68,4 77,0 59,9 59,3 67,7 50,8 48,6 59,4 37,8 31,2 39,7 22,7 

2017 68,0 76,1 59,7 59,0 67,9 49,9 48,0 57,3 38,7 31,9 41,1 22,6 

2018 68,2 75,1 61,0 61,7 69,8 53,6 48,1 57,4 38,8 32,6 42,0 23,2 

              

İnternet 
 

2008 54,8 67,1 43,4 41,4 52,3 30,4 29,3 37,7 20,8 19,4 27,1 11,6 

2009 59,4 74,1 46,0 45,1 57,2 32,9 30,2 40,3 19,9 18,6 26,7 10,5 

2010 62,9 76,6 49,9 50,6 60,9 40,2 34,7 43,5 25,7 22,4 31,9 12,9 

2011 65,8 76,5 55,9 55,1 65,4 44,9 39,7 50,4 28,9 22,7 32,1 13,2 

2012 67,7 80,6 55,4 58,5 69,6 47,2 42,6 53,3 31,8 25,5 34,8 16,2 

2013 68,7 80,1 57,5 58,8 69,1 48,4 45,6 56,7 34,4 24,9 34,7 15,1 

2014 73,0 82,8 63,2 67,1 76,8 57,4 52,0 63,7 40,2 30,4 40,7 20,0 

2015 77,0 85,1 68,9 71,7 81,3 62,0 55,4 69,0 41,7 34,0 43,7 24,2 

2016 84,3 92,0 76,5 78,8 86,7 70,7 65,4 77,2 53,5 41,3 51,8 30,6 

2017 87,2 91,5 82,9 85,7 92,6 78,7 73,9 84,0 63,8 51,7 62,5 40,9 

2018 90,7 94,7 86,5 90,1 94,5 85,6 80,7 88,3 73,0 61,5 71,8 51,1 

 

Çalışmanın Amacı: Üniversite öğrencilerinin dijitalleşmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve varsa farklılıkların analiz edilmesi. 

Çalışma Grubu: Ana konusu “Dijitalleşme” olan uluslararası bir kongreye katılım gösteren toplam 133 üniversite öğrencisi araştırmanın çalışma 

grubunu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların demografik özellikleri Tablo 3’de verilmektedir.  
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Tablo 3. Çalışma Grubu Özellikleri 

 f % 

Cinsiyet 
Kadın 38 28,5 

Erkek 95 71,5 

Yaş 

18-20 44 33 

21-23 52 39 

24-26 30 22,6 

27+ 7 5,3 

Bölüm 

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası 

İlişkiler 
11 8 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik 

Yönetimi 
47 35,3 

İktisat /Ekonomi 2 1,5 

İşletme 46 34,5 

Psikolojik Danışmanlık Ve 

Rehberlik 
2 1,5 

Yazılım Mühendisliği 1 0,8 

Hukuk 1 0,8 

Hemşirelik 1 0,8 

Tıp 1 0,8 

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 

Birliği 
21 16 

 

Çalışmanın Yöntemi: Bu çalışma dijitalleşme konusunda mevcut durumu ortaya koymaya 

yöneliktir. Bu amaçla araştırma geliştirilen anket formu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar TÜİK tarafından yürütülen Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Araştırması (2018) sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

1. BULGULAR 

Yapılan anketin çıktıları değerlendirildiğinde günlük internet kullanım süresi çoğunlukla 

6 saatten fazla olarak ortaya çıkmış, 1 saatten az kullananlar ise katılımcıların %8.3’ü ile an az 

yüzdesini oluşturmuştur (Tablo 4). 18-26 yaş arası katılımcılar günde 6 saatten fazla internet 

kullanırken, 27 yaş ve sonrası katılımcıların %40’ı 6 saatten fazla, %40’ı ise 0-1 saat arası 

internet kullanma alışkanlığına sahiptir (Tablo 5). Frekans yoğunluk dağılımına göre 

araştırmaya katılan kadınların %39,4’ü 6 saatten fazla internet kullanırken, erkeklerin %28’i 6 

saatten fazla internet kullanma alışkanlığındadır. 
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Tablo 4. Günlük İnternet Kullanım Alışkanlığı Dağılımı 

 f % 

Günlük İnternet Kullanım 

Alışkanlığı 

0-1 Saat 11 8,3 

2-3 Saat 24 18 

3-4 Saat 34 25,6 

5-6 Saat 23 17,3 

6+ Saat 41 30,8 

 

Günlük internet kullanım sürelerinin yüzdesel dağılımları Şekil 1’de diyagram ile 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Günlük İnternet Kullanım Süreleri 

 

Tablo 5.  Yaş ve Cinsiyete Göre Günlük İnternet Kullanım Süreleri (f) 

 

 

TÜİK tarafından yürütülen Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasında (2018) 

ise halkın %88,6’ı hemen her gün internet kullandığı, %8.6’sı ise haftada en az bir defa, %2.7’si 

haftadan bir defadan az kullandığı görülmüştür (Tablo 6). Yine aynı araştırmada erkeklerin 

internet kullanım oranlarının kadınlardan daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 2).   

  

 0-1 Saat 2-3 Saat 3-4 Saat 5-6 Saat 6+ Saat 

18-20 Yaş 6 7 12 8 12 

21-23 Yaş 2 11 14 11 15 

24-26 Yaş 1 6 7 4 12 

27+ Yaş 2 - 1 - 2 

Toplam 11 24 34 23 41 

Kadın 2 7 8 6 15 

Erkek 9 17 26 17 26 
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Tablo 6. Cinsiyete Göre İnternet Kullanan Bireylerin İnternet Kullanım Sıklığı, 2011-2018 
(Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2011-2018) 

 

YIL 

Düzenli 

internet 

kullanıcısı 

Hemen 

her gün 

Haftada en 

az bir defa 

Haftada bir 

defadan az 

Ayda en 

az bir 

defa 

Ayda bir 

defadan 

az (iki üç 

ayda bir) 

T
O

P
L

A
M

 

2011 89,5 63,2 26,3 - 9,1 1.4 

2012 88,5 62,5 26,0 - 8,9 2,6 

2013 91,6 68,9 22,7 - 7,1 1,3 

2014 92,5 71,2 21,3 - 6,3 1,1 

2015 94,2 78,1 16,1 - 4,7 1,1 

2016 94,9 83,5 11,5 5,1 - - 

2017 93,8 87,9 5,9 6,2 - - 

2018 97,3 88,6 8,6 2,7 - - 

E
R

K
E

K
 

2011 91,3 65,8 25,5 - 7,6 1,1 

2012 89,9 64,3 25,5 - 7,9 2,2 

2013 92,8 70,7 22,1 - 6,1 1,1 

2014 93,3 72,9 20,4 - 5,8 0,9 

2015 94,6 78,5 16,2 - 4,4 1,0 

2016 95,3 84,6 10,7 4,7 - - 

2017 94,4 89,2 5,2 5,6 - - 

2018 94,7 89,4 8,3 2,4 - - 

K
A

D
IN

 

2011 86,8 59,3 27,5 - 11,3 1,9 

2012 86,3 59,7 26,6 - 10,8 3,1 

2013 89,6 66,1 23,5 - 8,6 1,7 

2014 91,5 68,8 22,7 - 7,1 1,4 

2015 93,6 77,6 16,0 - 5,2 1,2 

2016 94,5 94,5 81,9 12,6 5,5 - 

2017 93,0 86,2 6,8 7,0 - - 

2018 96,8 87,7 9,1 3,2 - - 

 

Araştırmaya katılanların internet kullanım amaçları ve önem derecesine göre dağılımı 

Tablo 7 gibidir. Tablodan da görüleceği üzere sosyal medyaya en yüksek önem derecesini en 

yüksek frekans ile vermişlerdir. Araştırma yapmak ise 2. derece öneme sahip olmuştur. Oyun 

ve eğlence alışkanlığı ise daha az frekansa sahip olmasına rağmen 1.2.3. önemde yakın dağılım 

göstermiştir (Tablo 7). 
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Tablo 7. İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Önem Derecesi 

İnte

rneti 

Kullanım 

Amacı 

∑

f 

1.Derece

de Önemli 

2.Derece

de Önemli 

3. 

Derecede 

Önemli 

4.Derece

de Önemli 

f % f % f % f % 

Sosyal 

Medya 

1

19 

6

6 

5

5,4 

2

4 

2

0,2 

1

3 

1

1 

1

6 

1

3,4 

Araştırma 1

05 

2

9 

2

7,6 

3

7 

3

5,2 

2

6 

2

7,7 

1

2 

1

1,4 

Oyun-

Eğlence 

9

7 

2

6 

2

6,8 

2

5 

2

5,7 

2

6 

2

6,8 

2

0 

2

0,6 

 

TÜİK tarafından yürütülen Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasında da 

aynı şekilde halkın %85’inin sosyal medya kullanım amacı ile internet kullandığı görülmüştür 

(Tablo 8). Bu sonuç ile iki araştırma arasında kullanıcıların internet kullanım amaçlarında 

paralellik olduğu görülmektedir. Bu amaçları sırası ile paylaşım sitelerinden video izleme (Örn. 

YouTube), İnternet üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi, mal ve hizmetler hakkında 

bilgi arama ve müzik dinlemek takip etmektedir. En düşük tercih edilen ise ücretli video izleme 

ile mal ve hizmet satışı olduğu görülmüştür. 

Tablo 8. İnternet Kullanan Bireylerin İnterneti Kişisel Kullanma Amaçları, 2018  (Kaynak: 

TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2018) 

 Amaçlar Toplam  Erkek Kadın 

E-Posta gönderme/alma 44,8 51,1 37,1 

İnternet üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi (webcam ile) 69,5 68,0 71,3 

Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya 

fotoğraf vb. içerik paylaşma 
84,1 86,9 80,7 

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 67,8 71,5 63,3 

Müzik dinlemek (Web radyosu dahil) 61,4 62,2 60,5 

İnternet üzerinden TV izleme (canlı veya kaçırılan programlar dahil) 40,0 40,8 39,1 

Ücretli video izleme 4,4 5,1 3,6 

Paylaşım sitelerinden video izleme (Örn. YouTube) 78,1 80,0 75,9 

Oyun oynama ya da indirme 35,3 40,3 29,3 

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.) 68,8 65,0 73,5 

Web sitesi üzerinden bir doktordan randevu alma (sağlık kuruluşu 

veya hastane vb.) 
34,7 34,7 34,8 

Mal veya hizmet satışı 21,3 24,9 17,0 

İnternet bankacılığı 39,5 49,8 27,0 

 

Aşağıda verilen Tablo 9’da görüleceği gibi katılımcılar 4,21 ortalama ile dijitalleşmenin 

hayatlarını kolaylaştıracağını düşünmektedir (1 Katılmıyorum-5 Kesinlikle Katılıyorum). Aynı 

şekilde katılımcılar dijitalleşmenin yeni teknolojiler getireceğini ve bu teknolojilere hızlı bir 
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şekilde adapte olacaklarını (x̄=4,24)  ve gelecekte dijitalleşme ile insan işgücünün yerini 

otomatik sistemlerin alacağını düşündüklerini (x̄=4,07)  belirtmişlerdir.  

Tablo 9. Genel Olarak Dijitalleşme 

 x̄ σ 

Dijitalleşme hayatımızı kolaylaştırır 4,21 0.9774 

Dijitalleşme ile insan işgücünün yerini otomatik 

sistemler alacaktır 
4,07 1.0489 

Dijitalleşme yeni teknolojiler getirir ve ben hızlı bir 

şekilde adapte olurum 
4,24 1.0474 

Dijitalleşmenin gelecekteki toplumsal hayatı nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşleri alındığında 

katılımcıların %41’i olumsuz görüş bildirmiş, %59’u ise olumlu ve pozitif yorumlarda 

bulunmuştur. Bu görüşlerden bazıları Tablo 10’da verilmiştir. Olumsuz görüşlerin çoğunlukla 

insani değerlerin kaybı, sağlıkla ilgili ve sosyal bozukluklar gibi yanıtlar çevresinde toplandığı 

görülmektedir.  

Tablo 10. Dijitalleşmenin gelecekte toplumsal hayatı nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşler                    

Olumlu Olumsuz 

Dijitalleşme sosyal hayatı ve iş hayatını 

kolaylaştıracak 

Değerlerimizi giderek kaybedeceğiz 

Enformasyon paylaşımı, bilgiye 

ulaşma hızı arttıracak 

Bireyler gelişen teknoloji ile daha fazla 

denetim altına alınacak 

İşleri ve süreçleri kolaylaştıracak İnsanları tembelliğe sürükleyecek 

Gelişimler daha hızlı gerçekleşecek İnsanlar yalnızlaşacak ve psikoloji 

bozukluklar başlayacak 

İletişimi kolaylaştıracak Küresel dünyaya olumsuz etkileri olacak 

Medyaya daha hâkim olunacak İkili ilişkiler giderek azalacak 

Yeni iş olanakları oluşacak İnsanların bedenlerini kullanma oranları 

azalacak ve çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkacak 

İş yükü hafifleyecek İnsanlar daha az düşünecekler 

Toplumsal hayatı kolaylaştıracak İnsanlar doğadan ve doğaldan uzaklaşacak 

Bilime büyük katkılar sağlayacak Gelir dağılımını dengesizleştirecek 

Sağlıkta büyük yenilikler yaşanacak Robotlaşma başlayacak 

Raporlama ve iş takibi otomatikleşecek İş gücü gereksinimi azalacak 

Kişisel hobilere daha fazla zaman 

kalacak 

Radyasyon artacak 

Yaşa göre dijitalleşmenin toplum hayatı üzerindeki etkisi incelendiğinde ise 18-20 yaş arası 

katılımcıların çoğunlukla olumsuz, 21-26 yaş arası katılımcıların olumlu, 27 yaş ve üzeri 

katılımcıların ise olumsuz görüşe sahip oldukları görülmektedir (Tablo 11). Bölüm bazında 

değerlendirme yapıldığında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri karasız 
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kalırken, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri çoğunlukla olumlu,  

İşletme Bölümü öğrencileri çoğunlukla olumsuz, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 

Bölümü öğrencileri çoğunlukla olumlu görüşler bildirmişlerdir (Tablo 11). 

Tablo 11. Yaş, Cinsiyet ve Bölümlere Göre Dijitalleşmenin Etkisi  

 

 Olumlu 

(f) 

Olumsuz 

(f) 

Yaş 

18-20 12 13 

21-23 16 7 

24-26 8 4 

27+ 1 2 

Toplam 37 26 

Bölüm 

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası 

İlişkiler 
4 4 

Uluslararası Ticaret Ve 

Lojistik Yönetimi 
17 5 

İşletme 11 13 

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 

Birliği 
5 4 

Toplam 37 26 

Cinsiyet Kadın 9 6 

Erkek 28 20 

 

Şekil 2. Gelecekte Dijital Ortamların Destek Birimlerinde Çalışmak İsteyenlerin Dağılımı 

Katılımcıların %41’i gelecekte dijital ortamların destek birimlerinde çalışmak isterken 

%31’i bu konuda fikir sahibi olmadığını belirtmiştir (Şekil 2).  Bu dağılımdan henüz 

dijitalleşme ile oluşacak iş fırsatlarının bilinilirliğinin yüksek olmadığı görülmektedir. 

Bölümlere göre bu tercihler incelendiğinde İşletme ve Lojistik bölümleri çoğunlukla gelecekte 

dijital bir ortamda çalışmak isterken, Siyaset Bilimi bu görüşe olumsuz bakmış, Uluslararası 

İlişkiler bölümü ise konu hakkında fikir sahibi olmadığını belirtmiştir (Tablo 12). 
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Tablo 12. Bölümlere Göre Gelecekte Dijital Ortamda Çalışmak İsteyenlerin Dağılımı 

Bölümler  EVET HAYIR FİKRİM YOK 

Hemşirelik   %100 

Hukuk %100   

İktisat /Ekonomi %50  %50 

İşletme %42 %33 %25 

Lojistik %48 %17 %35 

Siyaset Bilimi %20 %50 %30 

Uluslararası İlişkiler %33 %29 %38 

PDR  %100  

Tıp   %100 

Yazılım Müh %100   

 

Dijitalleşen dünyada ileride çalışmayı düşündükleri alan ve teknolojileri seçmesi istenen 

katılımcıların yanıtları Şekil 3’dedir.  

 

Şekil 3. Dijitalleşen Dünyada Gelecekte Çalışılmak İstenen Alanlar 

 

Anket katılımcıları en çok çalışmak istedikleri alanı E Ticaret (%65) olarak belirlemişlerdir. 

Katılımcıların çalışmayı düşündükleri ilk 5 alan sırası ile E Ticaret, Dijital Satış ve 

Pazarlama, E Lojistik, Sosyal Medya ve Siber Güvenlik olmuştur. Bölümlere göre 

çalışılmak istenen alanlar ise Tablo13’de verilmiştir.  
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Tablo 13. Bölümlere Göre Dijitalleşen Dünyada Gelecekte Çalışılmak İstenen Alanlar 

  D
ij

it
al

 S
at

ış
 v

e 
P

az
ar

la
m

a 

D
ij

it
al

 F
in

an
s 

E
 T

ic
ar

et
 

E
 L

o
ji

st
ik

  

S
ib

er
 G

ü
v
en

li
k

 

Y
az

ıl
ım

 G
el

iş
ti

rm
e 

D
ij

it
al

 D
ip

lo
m

as
i 

S
o
sy

al
 M

ed
y
a 

V
er

i 
T

ab
an

ı 
Y

ö
n
et

ic
il

iğ
i 

B
u
lu

t 
B

il
iş

im
 

N
es

n
el

er
in

 İ
n
te

rn
et

i 
 

D
ij

it
al

 İ
le

ti
şi

m
 

B
il

iş
im

 H
u
k
u
k
u
  

S
ağ

lı
k
 B

il
iş

im
i 

 

E
 D

em
o
k
ra

si
 

İn
te

rn
et

 G
az

et
ec

il
iğ

i 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 
5 4 3 3 4 2 3 4 1 - - 1 2 2 1 3 

Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Yönetimi 
33 12 32 37 8 6 3 18 4 6 6 9 5 9 10 10 

İktisat /Ekonomi 1 1 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 

İşletme 24 10 31 14 14 9 5 19 13 3 6 11 2 4 2 9 

Psikolojik 

Danışmanlık ve R. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Yazılım 

Mühendisliği 
    1 1   1 1  1     

Hukuk 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1   

Hemşirelik     1  1  1  1 1     

Tıp    1 1 1 1  1        

Uluslararası İlişkiler 

ve Avrupa Birliği 
11 5 11 7 3 5 3 8 3 1 3 4 4 2 9 8 

 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin dijitalleşmeye olan yaklaşımları incelenmiş 

olup,  büyük oranda pozitif bir algıya sahip oldukları görülmüştür.  18-37 yaş aralığındaki 

katılımcıların çoğunluğu dijitalleşme ile insan işgücünün yerini otomatik sistemlerini alacağını 

düşünürken (Tablo 9), daha düşük bir yüzde insan işgücünün atıl ve işsiz kalacağını 

düşünmektedir. Katılımcılar çoğunlukla gelecekte dijital ortamların destek birimlerinde 

çalışmak istediklerini ve yoğunlukla E-ticaret, dijital satış ve pazarlama, e-lojistik ve sosyal 

medya alanlarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç bizlere dijitalleşmenin kişileri 

işsizleştirmekten ziyade yeni iş olanakları yaratacağı düşüncesinin yaygın olduğunu 

göstermektedir. 

Dijitalleşmeye yönelik görüşü pozitif olan bu yaş aralığında teknoloji kullanım oranının 

da yüksek olduğu görülmüştür. Hane halkı araştırmalarında erkeklerin kadınlardan daha yüksek 

bilgisayar ve internet kullanım oranına sahip oldukları görülmektedir (Tablo 2). Bilişim 
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teknolojileri bulunma oranları incelendiğinde ise cep telefonu/akıllı telefon bulundurma 

oranının %98.7 olduğu, Sabit hatlı telefon, Dijital fotoğraf makinesi/ kamera, DVD / VCD / 

DivX oynatıcı ve faks bilişim teknolojilerinin hanelerde bulunma oranlarının giderek düştüğü 

görülmektedir (Tablo 1). İnternete bağlanabilen TV, Tablet /dizüstü bilgisayar ve oyun konsolu 

ise kullanım oranı giderek artan bilişim teknolojileri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

gelişmelerden dijitalleşmenin farklı alanlarda farklı yıllarda ilgi gördüğü görülmektedir. 

Çalışma kapsamında bölümlerin gelecek meslek eğilimleri, bölümlerin dijitalleşmeye 

bakış açıları, yaş gruplarının ve farklı cinsiyetlerin internet kullanım alışkanlıkları ve önem 

verdikleri alanlar analiz edilmiştir. Üniversite bölümleri bazında yapılan analizlerde yoğunlukla 

alanları dışında çalışmak isteyen öğrenci sayılarının yüksekliği ile ilginç sonuçlar ortaya 

çıkmıştır.  

Çalışma grubunda yer almayan 37 yaş sonrası insanların veya üniversite öğrencileri 

dışında çalışma hayatında aktif rol alan personelin dijitalleşme algı ve görüşlerinin ölçülmesi 

ve incelenmesi gelecek çalışmaların konusu olarak ele alınabilir.  
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ÖZ  

Dönüşüm yaşamın doğasında vardır. Geçmişte vardı, bugün var, gelecekte de var 

olacak. İnsanlık ilk çağlardan, tarım toplumuna, sınai çağına, endüstri, bilgi ve 

bilişim çağına aşamalı geçişler yaşamıştır. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm 

çağı ise bu dönüşümlerin en hızlısı ve etkisi en fazla olanıdır.  

Bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve buna olan bağımlılık her geçen gün 

artmaktadır. IoT, makineler arası haberleşme, yapay zekâ, akıllı ve öğrenen sistemler 

mevcut iş yapış ve yaşam şekillerini bütünüyle değiştirmektedir. İletişim, üretim, 

işletme, pazarlama, raporlama gibi iş ve yaşam dünyasını derinden etkilemektedir. 

Günümüzde dijital değişimin kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde ki değişim çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bunları hedefleri 

doğrultusunda kullanan ve öncülük eden birey ya da işletmeler rekabette bir adım 

önde olacaktır. İş süreçlerini kontrollü bir şekilde uçtan uca dönüştüren işletmeler 

kendilerine gelecekte de yer bulacaklardır. Aksi halde hayat sürdürebilmeleri çok 

çok güç hatta imkânsız hale gelecektir.  

Bu çalışma, iş bilgi ekosisteminde dijital dönüşüm öncelikli süreç alanları ile bunlara 

uygun teknolojilerin tanımlanmasını amaçlamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: BT, Bilgi Teknolojileri, Dijitalleşme,  Dönüşüm, Endüstri 4.0, IoT 

JEL Sınıflandırma: C88, O31, O32, O33, L15, L86, M15 
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PRIORITY FIELDS AND RELATED TECHNOLOGIES IN 

DIGITAL TRANSFORMATION 

ABSTRACT 

Transformation is inherent in life. It was in the past, it exists today, it will exist in 

the future. Humanity has experienced gradual transitions from the first ages to the 

agricultural society, industrial age, industry, information and information age. The 

era of digital transformation is the fastest and most effective one of these 

transformations. 

The change in information technologies and their dependence are increasing day by 

day. IoT, machine-to-machine communication, artificial intelligence, intelligent and 

learning systems altogether change the existing forms of work and life. 

Communication, production, business, marketing, reporting, business and life world 

is deeply affected. 

Nowadays, digital change is inevitable. The change in information and 

communication technologies offers various opportunities. Individuals or businesses 

that use and lead in line with their objectives will be one step ahead of the 

competition. Businesses that turn their business processes from end to end in a 

controlled manner will find themselves in the future. Otherwise, it is very difficult 

or even impossible for them to survive. 

This study aims to identify the priority areas of digital transformation and the 

appropriate technologies in the business information ecosystem. 
Keywords: IT, Information Technology, Digitalization, Transformation, Industry 4.0, IoT 

JEL Classification: C88, O31, O32, O33, L15, L86, M15 

 

GİRİŞ 

İnsan var olduğundan bugüne bir değişim içerisindedir. Bu değişim hız bakımından, tarım 

toplumun yaşandığı tarihin ilk dönemleri ile günümüz kıyaslandığında o dönemlerde 

önemsenmeyecek derecede yavaş iken su buharlı makinelerin icadıyla başlayan endüstri 

devrimiyle birlikte dönüşüm hızı belli bir ivme kazanmaya başlamıştır. Verinin ‘0’ ve ‘1’ olarak 

dijital olarak gösterilmeye, işlenmeye başlanmasıyla birlikte bilgi çağı da başlamış oldu. Bu 

çağla birlikte bilgi teknolojileri hayatın her alanında bir yardımcı güç olarak yer almaya başladı. 

Zamanla bu bağımlılık yeni alanlarla gelişerek devam etti. Günümüzde artık neredeyse onsuz 

bir hayat düşünülemez hale gelmiştir. Her şeyin dijitalleştiği, insan-makine, makine-makine 

ortak yaşam dünyasına doğru hızla ilerleyen bilgi teknolojileri temelli yolculuk artan bir 

ivmeyle devam etmektedir.   

Teknoloji, kuruluşlara yeni ve daha etkin bir hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini 

artırmak için iç iletişimi, yeterliliği ve verimliliği geliştirme yolu sağlar(Hernon & Whitman, 

2001). Teknolojik imkânlardan yararlanarak işlerin sistematik hale getirilmesi, insandan 

kaynaklı hata ve değişkenliklerin en aza indirgenmesi için önemlidir (Erbayraktar, 2004).  
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Bilgi Teknolojisi, bilgi ekonomisinde ve oluşumların operasyonel ve finansal yönetim 

merkezinde başarıya ulaşılmasında önemli bir faktördür (Hacısüleymanoğlu, 2010). Bilgi 

teknolojileri, iş ve yaşamın her alanında her geçen gün hızla artan bir oranda yer alamaya ve 

gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler bilgi teknolojilerine olan bağımlılığı daha da 

artırmaktadır(Şahinaslan Ender & Önder., 2018).   

BT işletmelerde yaygın bulunmakla birlikte çoğu zaman önemli yatırımları gerektirmekte 

ve işletme performansına önemli etkileri olmaktadır(Çetinkaya, 2017). İşletmeler, yeniden 

yapılanmaya giderek, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, robotlarla üretim ve esnek üretim 

sistemlerini kullanarak yüksek teknolojinin nimetlerinden yararlanmaktadırlar(Selçuk, 2000). 

Bu yararlanma, iş hedefinin doğal bir sonucudur. 

1. DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Dijitalleşme her türlü nesnenin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak dijital ağa dâhil 

olmasıdır. İnternet bugüne kadar her ne kadar sanal diye adlandırılsa da artık fizikselde 

denilebilir. Çünkü artık insana dokunan, onun parçası haline gelen bir teknoloji haline gelmiştir. 

10 yıl sonra IoT denilen şeyle ilgili o kadar çok ürün ve çeşitlilik artacak ki bunları yapacak 

olan üretim yapıları da çok farklılaşacaktır. Sermaye, ürün ve müşteri fonksiyonlarının her birisi 

artık akıllı olma yolunda ilerlemektedir(Ultav, 2015). 

Uluslararası önde gelen araştırma şirketlerine ait verilerden derlenen bilgilere göre dünya 

nüfus ve bağlantılı cihaz artışlarına ilişkin dijitalleşme öngörü rakamları Tablo-1’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1: Yıllara Göre Dijitalleşme Öngörü Rakamları 

 

Tablo-1’de ki rakamlar incelendiğinde 2015 ile 2020 yılları arasında dünya nüfusu 

yaklaşık %5,5 büyürken bağlantılı cihaz sayısındaki artış %100 düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Buna paralel olarak kişi başına düşen cihaz sayılarındaki artış düzeyi de yaklaşık 

%90 düzeyindedir. Bu artışlar doğal olarak dünya pazar artışlarını da tetiklemektedir. 
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McKinsey küresel araştırma raporu, 2025 öngörüsüne göre fiziksel ve dijital dünyaların 

birlikteliğinin diğer bir deyişle IoT’nin doğuracağı ekonomik değerin 11.1 trilyon dolara kadar 

yükseleceği yönündedir (Manyika, 2015). Önümüzdeki 15 yıl içerisinde üretim şirketleri, 

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) teknolojilerine yaklaşık 60 trilyon dolar yatırması 

beklenmektedir (Platin, 2019). Business Insider tarafından 2019 yılında yayınladığı IoT’ye 

ilişkin rapora göre 2017’de 9 milyar, 2018 yılında 10 milyar civarında olan IoT cihaz sayısının 

2025’te 64 milyardan fazla olacağı tahin edilmektedir. Aynı rapora göre IoT pazarı 2026’ya 

kadar yıllık 3 trilyon doların üzerine çıkmaya devam edecek(Business Insider, 2019). 

IoT yatırımlarıyla işletmeler lojistik, üretim, servis ve tedarik zincirlerine dair bir takım 

sorunları da aşmayı hedeflemektedirler. Güncel ve yeni teknolojilerin kullanılması bu sorunları 

aşabilmede yardımcıdır.  Bu teknolojiler aynı zamanda pek çok yeni fırsatları da sunmaktadır. 

Fırsatlar zamanında görülebilir ve ona göre gerekli dönüşümler yapılabilirse hedeflere 

ulaşmada üst düzeyde verim elde edilebilir. 

Dijital dönüşüm, şirketin çalışma biçimini değiştirmeden eski teknolojinin yerine yenisini 

koyarak şirketi dijitalleştirmek demek değildir(Accenture, 2015). Dijital dönüşüm işletmelerin 

iş yapış şekillerini, bireylerin ve toplumların yaşam standart ve süreçlerinde uçtan uca köklü 

değişiklikler meydana getirmektedir(Şahinaslan vd., 2018). Bu yeni fırsat, gelir, büyüme ve 

değer oluşturmaya yapılan bir yolculuk sürecidir. 

Dijitalleşme süreci analiz ve planlamasında yeni ihtiyaçların mevcut sürece entegrasyonu 

yanında mevcut sürecin etkin olmayan ya da yeni teknolojilerle artık ihtiyaç duyulmayacak 

süreç adımlarının çıkartılması da planlanır. Artık gerek duyulmayacak veya katma değer 

üretmeyecek süreç adımlarının çıkartılarak yapılan tasarımlar dijitalleşme süreç başarısı ve 

kullanılabilirliğini de artırılır.  

Bütünüyle dijitalleşmeyi hedefleyen işletmelerde ilk hedeflerden birisi kağıt kullanımını 

mümkün olduğunca bütünüyle kaldırması hedeflenirken, diğer taraftan güncel teknolojilerin 

sunduğu yeniliklerden mümkün olduğunca istifade etmektir. Dijital dönüşüm süreç akışı 

tasarlanırken giriş, sorgu ve onay gibi standart bir süreçte olması gereken temel süreç akışı 

yanında süreç akışlarının uygun yeni teknolojilerin sunduğu imkan ve fırsatlarla da 

desteklenerek kullanıcı dostu olmasına öncelik verilmelidir. Aksi halde dönüşümden beklenen 

verim elde edilemez, çalışanların dönüşüme olan heyecan ve motivasyonunda kırılmalar 

yaşanabilir. Hatta güçlü kullanıcı dirençlerine de maruz kalınabilir. 
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2. DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ ALANLAR VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER 

Önümüzdeki yirmi yıla verilen isimlerden biri ‘Somutluklar Dönemi’dir. Teknoloji, 

finans ve beklenen verimliliklerin bir araya gelmesiyle oluşacak yeni pazarlardır. İnovasyon 

yoluyla katma değeri artırmak için veri, dijitalleşme ve tasarım platformu denilen “3D 

platformu”nu oluşturması lazımdır (Ultav, 2016).  

Günümüz birlikte siber fiziksel dünyalar(simülasyon), yatay ve dikey entegrasyon, 

nesnelerin interneti, öğrenen robotlar, büyük veri ve analitiği, bulut bilişim, sanal gerçeklik ve 

siber güvenlik alanları öncelikli alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.1 İş, Üretim ve Tedarik 

İnsan-makine, makine-insan, makine-makine etkileşimi, IoT, endüstri devrimleri ve 

dijital dönüşümle birlikte iş ve üretim süreçlerinin köklü değişimine de etki etmektedir. 

Teknolojik dönüşümlerle birlikte artık emek gerektiren işlerde insanın olabildiğince çekildiği, 

aynı hattan çok çeşitli kişiselleştirilmiş ürün, daha az enerjiyle daha az hatalı üretimin yolu 

açılmıştır.  

İş, üretim ve tedarik süreç alanlarında bu verimliliği sağlamada kaldıraç görevi görecek 

öne çıkan güncel teknolojiler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 Tablo 2: Dönüşüm Öncelikli Teknolojiler - İş ve Üretim Süreç Alanı 

 

Alt yapı ve mobil teknolojileri özellikle veri üretim ve transferinde, dijital iş gücü, 

öğrenen robotlar, müşteri deneyimi, üretim, montaj ve kalite sistemleri öne çıkmaktadır. 

Sanal gerçeklik, bilgisayar teknolojileri ile yaratılan etkileşimli 360° sanal (dijital) 

ortamlar ile gerçek dünya algısını değiştiren bir teknolojidir (Yamamoto, Özgeldi, & Altun, 

2018). Bir ürün sanal bilgisayar ortamında üretilip kontrol edildikten sonra fiziksel olarak 

Öne Çıkan Teknoloji Alanları 

 Ağ ve Mobil Teknolojiler 

 Dijital İkiz 

 Dijital İşgücü 

 Dijital Müşteri Deneyimi 

 Dijital Kalite Sistemleri 

 Üretim İzleme Sistemleri 

 Montaj Yönetim Sistemleri 

 Öğrenen Robotlar 
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üretimi sağlanacak. Böylece olası ürün tasarım ve üretim gibi hatalarının sanal ortamda önceden 

görülmesi sağlanarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi müşteri memnuniyetlerinin ise 

artırılması sağlanmış olacaktır. 

3.2 Dijital Veri ( Toplama, Depolama ve İletme) 

IoT ve dijitalleşmenin doğal bir sonucu olarak üretilen, toplanan, depolanan ve iletilen 

verinin hacmi hızla artmaktadır. Diğer taraftan bu verilerin işlenmesi ve anlamlandırılmasında 

veriye kolay erişilebilme ihtiyacı da artmaktadır. Anlık ve geçmiş verilere dayalı analiz ve 

geleceğe dair öngörüler gerçekleşmektedir.   

IDC tarafından yapılan araştırmaya göre dünya verilerinin toplu toplamının 2018’de 33 

zettabayt(ZB) iken bu veri toplamı 2025 yılına kadar 175ZB'ye çıkacağı öngörülmektedir. Bu 

yıllık yüzde 61'lik bir büyüme oranına karşılık gelmektedir (Patrizio, 2018). 

Dijital veri hacimlerinde ki bu hızlı artışlar, kullanım alanlarının gelişmesi, ayrılan bütçe 

ve fayda artışları verinin toplanması, saklanması-depolanması, iletilmesi ve erişilmesinde pek 

çok yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreç alanında kullanılan öncelikli teknolojiler 

Tablo 3’de belirtilmiştir.   

  Tablo 3: Dönüşüm Öncelikli Teknolojiler - Veri Toplama, Depolama ve İletme Süreç Alanı 

 

3.3 Veri Analizi ve Değer Oluşturma 

Geleneksel veri işleme araçlarıyla analizi yapılamayan ve yönetilemeyecek kadar büyük 

miktardaki veri setlerine büyük veri denir(Ohlhorst, 2012). 2000’li yıllarda büyük veri üç 

bileşenli karakterize edilir ve 3V ile gösterilirdi (Laney, 2001). Bunlar; hacim(volume), 

hız(velocity) ve çeşitlilik(variety) iken daha sonradan bu bileşenlere iki yeni bileşen olan 

Öne Çıkan Teknolojiler 

 Bulut Bilişim  

 Büyük Veri 

 Dijital Altyapı: WiFi, Fiber kablo, 

BYOD, Switch, Server, IP6 vb.  

 Nesnelerin İnterneti (IoT) 

 Sensor Teknolojileri (RFID, SCADA 

vb.) 

 Veri Ambarı 

 Veri Merkezleri 
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verinin doğruluğu(viability) ve değeri(value) bileşenleri de eklenmiştir (Biehn, 2013). Bu 

bileşenler verinin toplanması, analiz ve değerlendirmesinde dikkate alınan niteliklerdendir. 

Yapılan araştırmalara göre şirketlerin %87’si yatırım geri dönüşlerini (ROI) efektif olarak 

ölçebilmek için doğru veriyi analiz etmenin büyük önem taşıdığı belirtilmektedir. Büyük veri 

araçları, neredeyse sonsuz sayıdaki veri yığınını dağıtılmış sistemler (özel veri tabanları, 

sunucular vb.) kullanarak analiz ediyor ve ihtiyaç duyulan bütün bilgilerin çok daha hızlı ve 

doğru bir şekilde elde edilmesini sağlıyor (Ersel, 2017). Forbes araştırma rapor verilerine göre 

dünya çapında büyük veri yazılım ve hizmetlerine ait pazar gelirlerinin 2018'de 42 milyar $’dan 

2027'de 103 milyar $'a yükselmesi beklenmektedir.  

 

Şekil 1: 2011-2027 - Büyük Veri Dünya Pazar Artış Öngösüsü 

Wikibon tarafından öngörülen başka bir raporda gelirin de 35 milyar $ 'dan 103 milyar $' 

a yükseldiğini tahmin edilmektedir. 2011-2017 yılları arasında büyük veri artış öngörü grafiği 

Şekil-1’de gösterilmektedir (Forbes, 2018). 

Dijital dönüşümle birlikte daha da artış gösteren verilerin analiz ve değerlendirilmesinde 

öne çıkan öncelikli teknoloji alanları Tablo 4’de özetlenmiştir.  

 Tablo 4: Dönüşüm Öncelikli Teknolojiler - Veri Analizi ve Değer Oluşturma Süreç Alanı 

Öne Çıkan Teknoloji Alanları 

 Görüntü İşleme  

 İş Zekâsı 

 İleri ve Öngörülü Analitik 

 Makine Öğrenmesi 

 Veri İşleme 

 Yapay Zekâ 
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Bu süreç alanı veriden katma değer ve fayda elde etmenin en öncelikli safhasıdır. Elde 

edilen veri ya da görüntülerin işlenmesi, iş zekâsı araçları ve yapay zekâ yardımıyla anlamlı 

rapor ve öngörülerin elde edilmesi ve bunlara dayalı karar mekanizmalarının doğru işletilmesi 

önemlidir. 

3.4 Güvenlik 

Verinin tamlığı, bütünlüğü ve doğruluğu aynı zamanda verinin güvenlik bileşenlerini de 

oluşturur. Karar almada, veriden istenilen değeri üretmede kritik öneme sahiptir. Günümüzde 

yaşanan siber saldırı vakaları incelendiğinde aslında güvenliğin çok boyutlu yani bütünsel 

açıdan planlanmadığı durumu ortaya çıkmaktadır(Şahinaslan Önder & Ender., 2018). Güvenlik 

mekanizmaları tasarlanırken, cihaz katmanlarının güvenlik gereklilikleri dikkate alınarak 

‘Nesnelerin İnterneti’ katmanı iki kez kontrol edilmeli ve heterojen bir yapı göz önünde 

bulundurularak bir dizi farklı protokolü destekleyebilecek bir altyapı 

oluşturulmalıdır(Şahinaslan, Ö., 2019). Öncelikli teknolojiler Tablo 5’de belirtilmiştir. 

 Tablo 5: Dönüşüm Öncelikli Teknolojiler – Güvenlik Süreç Alanı 

 

SONUÇ 

Sanayi toplumunda bilgi toplumuna geçişle birlikte teknoloji yaşamın her alanına 

dokunduğu ve hızla dönüştürdüğü dijital bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji geçmişten gelen 

alışkanlıklarımızı, iletişim kurma ve davranış biçimimizi değiştirmeye devam ediyor. Bu süreç 

bireylerde değişime neden olduğu gibi işletmelerinde dönüşümünü zorunlu kılmaktadır. Bu 

değişimle birlikte işletmeler artık neyin, nerede veya ne zaman tüketileceğini, nasıl bir talep 

geleceğini önceden kestirebilmektedir. Müşteri taleplerine göre kendi ürün yelpazesini daha 

doğru şekillendirebilmektedir. Diğer yandan değişen tüketici davranışlarına ve 7*24 açık dijital 

pazarlara daha çevik ve hızlı yanıt verebilecek sistemlere ihtiyaç vardır. Dünya genelindeki 

kuruluşlar bu zorluğun üstesinden gelmek için daha verimli bir şekilde çalışmak, müşterilerin 

bekledikleri ürün ve hizmetleri daha hızlı sunmak, işletmelerinin değerini artırmak için “dijital 

Öne Çıkan Teknolojiler 

 Atak Önleme (DDOS) 

 Blockchain 

 Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) 

 Siber Güvenlik 
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olarak” dönüşüm yapmak durumundadır(Futurum, 2019). Bu bir ihtiyaçtan öte artık kaçınılmaz 

hale gelmiştir. 

İşletmeler bakımından geleceğin dijital dünyasına geçişte öncelikli teknoloji, hedef ve 

süreçler belirlenir. Ardından planlama yapılarak dönüşüm proje süreci işletilir.  Bu süreçte 

verilerin toplanması, iletilmesi, saklanması, raporlanması ve güvenliğinin sağlanması dair 

süreçleri bir bütün olarak ele alınmalıdır.  Bu dönüşüm projelerinin başlangıcından itibaren tüm 

uygulama geçiş evrelerinde güvenlik unsuru da dikkate alınarak gerekli kontrol ve önlemlerin 

alınması gerekmektedir(Şahinaslan Önder & Ender., 2018). Nihayetinde iş ve yaşam 

hedeflerine uygunluğu kontrol edilerek varsa iyileştirmeler yapılır. Böylece dijital dönüşümden 

beklenen katma değerin en üst düzeyde oluşması sağlanır. 

İş hedefi bakımından sahip olunan iş, insan ve bilgi teknoloji gibi kaynakların etkin ve 

verimli bir şekilde işletilmesi esastır. Bunları başaramayan, güncel teknolojilere ayak 

uyduramayan ve belki de en önemlisi zamanında dijital dönüşümü gerçekleştiremeyen 

işletmelerin rekabetten uzaklaşması, zarar etmesi, iflası ve hatta isminin dahi unutulması 

kaçınılmaz bir son olabilir. 

Dijital dönüşüm, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin yeni gelişme ve fırsatlar eşliğinde daha 

iyi okuyarak mevcut süreçlerin yeni teknolojileri de dikkate alarak yeniden tasarlanarak 

dönüştürmesinden ibarettir. Uzun vadeli işletme hedeflere ulaşabilmede teknolojik dönüşümler 

bir kaldıraçtan öte itici lokomotif görevini üstlenir hale gelmiştir. Gelecekte var olmak bir 

ölçüde geleceğin dijital dünyasında yer almayla doğru orantılı hale gelmiştir. İster birey olsun 

ister işletme ya da kurumlar bu dönüşüm ihtiyacının farkına vararak gerekli dönüşümlerini 

zamanında yapabildikleri ölçüde başarılı olacaklar, rekabet avantajını sağlayacaklardır.  

Dijital ya da endüstriyel dönüşümde araç olarak kullanılan her türlü bilgi ve iletişim 

teknolojilerini etkin kullanabilecek yetişmiş insan kaynaklarına duyulacak ihtiyaç da bir 

gerçektir. Bu bağlamda dijital okuryazarlığı artırma, bu teknolojilerin kullanılması, kodlanması, 

işletilmesi, yönetilmesi gibi yeni insan kaynakları ihtiyaçları belirlenerek zamanında aksiyon 

alınması dönüşüm başarısı için hayati önem taşımaktadır. Çocukluktan, üniversiteye kadar, 

hatta belli bir yaş üstü bireyleri aslında tüm toplumu dikkate alacak eğitim, farkındalık gibi 

çalışmalarını başta üniversitelerimiz olmak üzere eğitim kurumları, devlet ve sivil toplum 

kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir.  
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Üniversiteler tarafından bu alanda lisans ya da lisansüstü çalışmalar yaptırılabilir, bu 

benzeri kongreler, toplantılar düzenlenebilir, eğitim müfredatlarına ilgili dersler, bitirme 

projeler, tezler, disiplinler arası akademik çalışmalarla yetişmiş insan kaynağının artırılmasına 

katkı sunmada liderlik etmelidir. Böylece insanla, yaşamla bütünleşen yeni teknolojileri 

anlayan, geliştiren, pazarlayan daha donanımlı, daha yetkin bireyler yetiştirilmesine, ülkemizin 

refah seviyesinin artırımına ve küresel rekabette üstünlük sağlamasına pozitif katkılar sunabilir.  

Bu çalışma, rekabet ortamında bilgi teknolojilerinden istenilen verimi almayı hedefleyen 

işletmelere, araştırmacılara ve toplumun ilgili kesimlerine dijital dönüşüm ve gelecek 

teknolojileri hakkında araştırma sonucunda derlenen bilgiler sunulmuştur. Dijital dönüşümde 

öncelikli alanlar, yeni teknolojiler ve uygulamaları hakkında güncel bir bakış açısı kazandırmak 

ve farkındalık oluşturmak hedeflemiştir.  

KAYNAKÇA 

Accenture, (2015), Accenture Dijitalleşme Endeksi Türkiye Sonuçları, 

www.tbv.org.tr/core/uploads/page/document/1100_18031611540.pdf , S.12, Erişim Tarihi: 

Mayıs 2019 

Biehn, N.(2013), The Missing Vs in Big Data: Viability and Value,  

https://www.wired.com/insights/2013/05/the-missing-vs-in-big-data-viability-and-value/, 

Erişim Tarihi: Haziran 2019 

Business Insider (2019), IoT Report: How Internet of Things technology growth is 

reaching mainstream companies and consumers, https://www.businessinsider.com/internet-of-

things-report , 28.01.2019, Erişim Tarihi: Haziran 2019 

Çetinkaya, E. (2017), Bilgi Teknolojilerinin Yönetim Uygulamalarının İşletmelerin 

Anahtar Performans Göstergelerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Ankara 

Erbayraktar, O. (2004), ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin Uluslararası Gözetim 

Şirketlerine Etkileri: Türkiye'ye Yönelik Bir Durum Çalışması, S.27, Yüksek Lisans Tezi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Forbes (2018), 10 Charts That Will Change Your Perspective Of Big Data's Growth, 

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/05/23/10-charts-that-will-change-your-

perspective-of-big-datas-growth/#53ddff012926, Erişim Tarihi: Haziran 2019 

Futurum, DXC Technology: Workplace and Digital Transformation Insights, 

https://futurumresearch.com/dxc-workplace-digital-transformation-insights/ , Erişim Tarihi: 

Haziran 2019 

Hacısüleymanoğlu, E.(2010). Bilgi Teknolojileri Yönetişim Yöntemleri ve COBIT ile 

Ulusal Bir Bankada Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 

Hernon, P. & Whitman, J.R.(2001). Delivering Satisfaction and Services Quality, 

American Library Association, USA 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

441 

Laney, D. (2001), 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety, 

Tech. Report, Meta Group, 2001. 

Manyika, J. Chui, M. ve ark(2015), Unlocking the potential of the Internet of Things, 

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-

things-the-value-of-digitizing-the-physical-world, Erişim Tarihi: Mayıs 2019 

Moore, M.(2018), What is Industry 4.0? Everything you need to know, 

https://www.techradar.com/news/what-is-industry-40-everything-you-need-to-know , Erişim 

Tarihi: Haziran 2019 

Newman, D.(2019), Top 7 Digital Transformation Trends In High Tech Industries For 

2019, https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2019/01/23/top-7-digital-transformation-

trends-in-high-tech-industries-for-2019/#78a7de2c7aca , Erişim Tarihi: Haziran 2019 

Ohlhorst Frank, J.(2012), Big Data Analytics: Turning Big Data into Big Money, New 

Jersey: Wiley Publicity. 

Platin (2019), Dijital ekonominin sinir uçları, IoT, https://www.platinonline.com/dijital-

trend/dijital-ekonominin-sinir-uclari-iot-961333 , 07.03.2019, Erişim Tarihi: Mayıs 2019 

Patrizio, A. (2018), IDC: Expect 175 zettabytes of data worldwide by 2025, 

https://www.networkworld.com/article/3325397/idc-expect-175-zettabytes-of-data-

worldwide-by-2025.html  ,Network World, Erişim Tarihi: Haziran 2019 

Selçuk, A.(2000). Üretim Yönetiminde Amerika ve Japonya`daki Uygulamaların Kalite 

Anlayışı Açısından Karşılaştırılması, Yüksek Lisans, Kocaeli  

Sahinaslan, Ö. (2019). Encryption Protocols on Wireless IoT Tools, AIP Conference 

Proceedings 2086, 030036 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5095121 , April 2019 

Şahinaslan, E., Şahinaslan, Ö. (2018). İş Hedefleriyle Uyumlu Bilgi Teknolojileri Kalite 

Yönetim Süreç Yaklaşımı, International Congress on Business and Marketing, Maltepe 

University, Istanbul, 2018 

Şahinaslan, Ö., Şahinaslan, E. (2018). E-Dönüşüm Uygulamalarında Güvenlik, 

International Congress on Business and Marketing, Maltepe University, Istanbul, 2018 

ThinkWithGoogle, Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Karma Gerçeklik 

(MR) Kavramları, https://www.thinkwithgoogle.com/intl/tr-tr/icgoruler/icerik-

pazarlama/sanal-gerceklik-vr-artirilmis-gerceklik-ar-karma-gerceklik-mr-kavramlari-ve-

immersiyonun-asil-anlami/ , Erişim Tarihi: Haziran 2019 

Ultav, C.(2015). İnovasyonda Öncelikli Alanlar, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 

https://www.youtube.com/watch?v=DhG_-eJdq-g , Erişim Tarihi: Haziran 2019 

Ultav, C.(2016).  Şirketlerin Endüstri 4.0’daki Mevcut Durumu,  Endüstri 4.0 Forumu, 

Kadir Has Üniversitesi, https://www.youtube.com/watch?v=7cvbCBkkTtU, Erişim Tarihi: 

Haziran 2019 

Yamamoto, G. T., Özgeldi, M., & Altun, D. (2018). Instructional Developments and 

Progress for Open and Equal Access for Learning. Open and Equal Access for Learning in 

School Management (s. 117-143).  



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

442 

TEMEL MARKA VARLIĞI YARATMA UNSURLARI, TANIMLAR VE 

KONSEPTLER  
 

 

 Özge Dilara Ateş 

Gebze Teknik Üniversitesi 

İşletme Doktora Öğrencisi 
Kocaeli/ Türkiye 

ozgedilaraa@gmail.com 

Mürşide ÖZGELDİ 

Maltepe Üniversitesi, 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, 

İstanbul/ Türkiye 

mursideozgeldi@maltepe.edu.tr 

ÖZ  

Bir işletmenin markasının varlığı, günümüz rekabet ortamında işletmelerin 

sürdürülebilirliği ve rekabet avantajı elde edebilmeleri için önemle üzerinde durulması 

gereken konulardan biridir. Marka varlığını oluşturan ögelerden biri marka unsurlarıdır. 

Marka unsurları, markayı tanımlamaya ve farklılaştırmaya yarayan ticari markalanabilir 

araçlardır. Marka unsurları marka bilincini arttırmak, güçlü, benzersiz marka birliklerinin 

oluşumunu kolaylaştırmak, olumlu marka kararları ve duyguları ortaya çıkarmayı 

amaçlayan yönetimlerin kullandıkları unsurlardır. Marka unsurlarını seçmek için 

hatırlanabilir, anlamlı, beğenilen, dönüştürülebilir, uyumlanabilir ve korunabilir 

kriterlerden bir veya birkaçı bir arada olmalıdır. Buna göre genel kabul gören temel 

unsurlar; marka adı, logo, sembol, karakter, jingle, ambalaj, konuşma sesi ve sloganlardır. 

Marka unsurları marka farkındalığı yaratmak için de dikkatli bir şekilde seçilmelidir. 

Marka varlığı oluşturma marka bilinci yaratacak isme karar verildikten sonra tamamlayıcı 

diğer unsurlarla devam eder. Marka varlığı yaratmak uzun, zorlu ve maliyetli bir süreçtir. 

Bu çalışmada marka varlığı oluşturmak için gerekli olan marka unsurlarının tanımlanması 

ve konseptlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

 
Keywords: Pazarlama, marka varlığı, marka unsurları 
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ABSTRACT  

The existence of the brand of a business is one of the issues that should be 

emphasized in order to ensure the sustainability and competitive advantage of the 

enterprises in today's competitive environment. One of the elements constituting the 

brand existence are brand elements. Brand elements are trademark tools for 

identifying and differentiating the brand. Brand elements increase brand awareness, 

to facilitate the formation of strong, unique brand associations, to create positive 

brand decisions and emotions.  One or more of the criteria that can be remembered, 

meaningful, admired, transformable, adaptable and protected can be combined to 

select brand elements. According to this, generally accepted basic elements; brand 

name, logo, symbol, character, jingle, packaging, speech sound and slogan. Branding 

elements should also be carefully selected to create brand awareness. Creating brand 

presence continues with other complementary elements after deciding on brand 

name. Creating brand presence is a long, challenging and costly process. In this 

study, it is aimed to define the brand elements that are needed to create brand 

presence and to examine their concepts. 

 

Keywords : Marketing, brand equity, brand elements 

JEL Classification: M30, M31, M39 

 

 GİRİŞ  

Günümüz acımasız rekabet ortamında işletmelerin rekabet üstünlüğü yaratmalarında en 

etkili konulardan biri de işletmenin markasıdır. Marka, “Bir satıcı veya satıcılar grubunun mal 

ve hizmetlerini tanımlamak ve rakiplerinden ayrıştırmak  için oluşturulmuş isim, terim, işaret, 

sembol veya tasarım veya bunların bir birleşimidir.” (AMA, 2014).  Diğer bir anlatımla marka, 

bir veya bir grup satıcı ve/veya üreticinin ürün ve hizmetlerini belirlemek, tanıtmak ve  

rakiplerinden ayırarak farklılaşmasını sağlamak için kullandığı (Kotler,2000) isim, kelime, 

sembol, renk, şekil, işaret veya bunların çeşitli bileşenleridir (Chernatony ve Gil, 1998). Marka, 

bir ürünün veya hizmetin farklılaşmasını sağlayan değerli bir varlıktır. Tüketicinin ürün veya 

hizmet hakkındaki düşüncelerini ifade eder. Tüketiciler markanın duygusal faydalarından 
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yararlanabilmek veya kendilerini ifade edibilmek için kullanırlar (Phau ve Kong, 2001).  Marka 

bir değere ve imaja sahiptir. Ürün ve hizmetlere kimlik kazandırılmasını sağlar. Dolayısıyla 

markalaşma ile işletmelerin tüketicilerin zihninde yer alması ve rakiplerinden ayrılması 

mümkün olabilir.  

Marka varlığını oluşturan ögelerin başında marka unsurları gelir. Marka unsurları 

markayı tanımlamaya ve farklılaştırmaya yarayan ticari markalanabilir araçlardır (Keller, 

2012). Marka bilincini arttırmak, güçlü, benzersiz marka birliklerinin oluşumunu 

kolaylaştırmak ve olumlu marka kararları ve duyguları ortaya çıkarmayı sağlarlar. Bir markanın 

ortaya çıkması için iki temel unsur vardır. Birincisi mantık ve performansa bağlı olan faydalar, 

ikincisi duygusal ve imaja bağlı olan faydalardır. Bu çerçevede oluşturulan markalar güçlü ve 

ayırtedici özelliklere sahip olup benzerlerinden fark edilip ayrılmalarını sağlar.  (Pringle, 

Thompson, 2000). Marka değeri yaratabilmek için insanların algılamalarını sağlayacak, iletişim 

çabasına önderlik edebilecek, farklılaştırıcı bir marka kimliği ile güçlü markalar oluşturulabilir 

( Aaker, 1996). Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile müşteri gücü de büyümektedir. 

Böylelikle globalleşen pazarlar, interaktif ve mobil pazarlama imkanları artmaktadır. Bu da 

rekabetin gün geçtikçe büyümesini sağlamaktadır. Marka yaratmak, diğer bir anlatımla “ben 

markayım” diyebilmek için öncelikle o markayı değerli (Kotler, 2000)  hale getirmek gerekir.  

Marka değeri, pazarlama alanında kullanıldığı gibi muhasebede de kullanılan bir 

kavramdır (Wood, 2000). Tüketicilerin pazarlama faaliyetlerine göstermiş oldukları olumlu 

veya olumsuz tepkiler (Keller, 2012) olarak ifade edilebilecek olan marka değeri, pazarlama 

faaliyetleri tarafından yaratılan soyut bir varlıktır.  İşletmenin ürettiği ürün ve hizmetlerin 

değerini arttıran veya azaltan, markanın adı, kelime, sembol, şekil, renk, tasarım ve benzeri gibi 

ayırt edici özellikleriyle ilişkili varlık ve yükümlülükler bütünüdür. (Aeker, 2001). Marka 

isminin ürün ve hizmetlere eklenen ilave değer olan marka değeri, markaya rakiplerine göre 

avantaj sağlayarak güç kazandırır (Vazquez , 2001) yüksek hisse senedi kazancı sağlar 

(Cooksey, 2005). Bu bağlamda marka değerinin yönetilmesi, geliştirilmesi ve kontrol edilmesi 

gereken (Kapfere, 1992) önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili yazında algılanan 

kalite, marka bilinirliği, marka sadakati, marka kimliği, marka imajı, marka konumlandırması, 

marka çağrışımı ve marka kişiliği, marka bileşenleri arasında yer almaktadır. Marka değerinin 

esas kaynağı tüketicilerdir. Diğer bir ifadeyle marka değerini ortaya koyan en önemli ögelerden 

biri tüketicidir ve onun markaya yönelik tutumu, bakışı, satınalma davranışıdır.  Marka gerek 

tüketicilerin ilgisini çekmek gerekse onları satın almaya teşvik etmek için en önemli faktördür. 
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Dolayısıyla bir marka değerli ve güçlü olacaksa ilk olarak tüketicisinin kalbine girmeli (Kotler, 

2000), zihninde yer almalıdır.  

Tüketicilerin satın alma davranışları, hizmet veya ürünün özelliklerinin yanı sıra  

tüketicilerin demografik, psikolojik, sosyolojik, kültürel vb. özelliklerinden de etkilenmektedir. 

Dolayısıyla tüketicilerin birçok marka arasından birisini seçmesi için işletmenin doğru bir 

şekilde belirleyeceği hedef kitlesinin özelliklerine göre stratejiler geliştirmesi gerekecektir. 

Böylelikle işletme hedef kitlesine mesajını doğru bir şekilde iletebilecek, marka imajı 

geliştirebilecek ve markaya bağlılık yaratabilecektir.   

Marka varlığı oluşturmada temel ögelerden olan marka unsurlarının doğru bir şekilde 

seçilmesi oldukça önemlidir. Marka unsurları, marka bilincini arttırır, güçlü marka birliklerinin 

oluşumunu kolaylaştırır, olumlu marka kararları ve duyguları ortaya çıkarır (Keller, 2012). 

Marka varlığı oluşturmak için gerekli olan marka unsurlarının tanımlanması ve konseptlerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada konuyla ilgili literatür bilgisine yer verilmektedir.  

1. MARKA UNSURLARINI SEÇME KRİTERLERİ  

Marka unsurunun ortaya çıkabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bu 

özellikler sağlanmadıkça güçlü markalar ortaya çıkarmak zordur. Markalar bağlı oldukları 

işletmeyi, ürün ve hizmetlerini temsil ederler ve marka imajını yansıtırlar. Ürünün yapısı, şekli, 

ambalajı ve benzeri dışında o ürüne has her şey marka kavramının içindedir (Aktuğlu,2004:12). 

Güçlü markalar oluşturabilmek için marka unsurları belirli kriterlere göre seçilmelidir. Marka 

farkındalığını arttıracak, marka çağrışımını güçlendirecek ve pozitif marka algısını (Foroudi,  

2019).  ortaya çıkaran unsurlar belirlenmelidir. Bu marka unsurlarını belirleme kriterleri altı 

adettir. Bunlar; “Hatırlanabilir, Anlamlı, Beğenilen, Dönüştürülebilir, Uyumlanabilir, 

Korunabilir” dir (Keller, 2012). Diğer bir ifadeyle bu unsurlardan ilk üçü (akılda kalıcı, anlamlı 

ve sevilebilir) marka oluşturmadır. Son üçü ise (aktarılabilir, uyarlanabilir ve korunabilir) 

savunucudur ve marka hakkının zorluklara karşı korunmasına yardımcı olur. Sayılan bu 

kriterler kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir.  

1.1 Hatırlanabilirlik (Memorable) 

Marka, kolayca tanınan ve hatırlanan özelliklere sahip olmalıdır. Marka akılda kalıcı 

olmalıdır. Markanın farkedilmesini, anımsanmasını sağlarlar. Marka değeri oluşturmak için 

gerekli bir koşul, yüksek düzeyde marka bilinirliği sağlamaktır. Bu hedefi destekleyen marka 

unsurları doğal olarak unutulmaz ve dikkat çekicidir (Bettels & Wiedmann, 2019). Satınalma 
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veya tüketim ortamlarında hatırlanmayı veya tanınırlığı kolaylaştırır. Markanın hatırlanması 

için öncelikle tanınmayı, akılda kalmayı sağlayacak çalışmaların planlanması gerekir. Diğer bir 

anlatımla markanın tanınması, markayı farklılaştıran, diğer markalardan ayıran özelliklerinin 

farklı ortamlarda vurgulanmasını, etkinliklerin hedef kitlenin özelliklerine göre markanın 

özelliklerini belirtecek şekilde planlanmasını gerektirir.  Marka farkındalığı ve marka bilgisi 

sağlamak, markaya ihtiyaç yaratmak, güven ve olumlu tutum yaratmak, dolayısıyla marka 

bağlılığı sağlamak vb suretiyle oluşturulan marka imajı, markaya pazar değerinin yanında 

finansal değer de kazandırır.  (Tosun, 2002: 97-98).  

1.2 Anlamlılık (Meaningful) 

Anlamlılık kriteri ürünün doğası hakkında genel bilgi verirken markanın özellikleri veya 

markanın faydaları hakkında spesifik bilgi verir. Tanımlayıcı (brand awareness) ve ikna edici 

(brand image anda positioning)  yönleriyle anlamlılık kriterinde cevap aranacak sorular şöyle 

örneklendirilebilir; Marka unsuru ürün kategorisi hakkında bir şey söylüyor mu?  Hangi tip 

insan bu markayı kullanır? Markanın içeriğinde ne var? gibi 

Dolayısıyla ürünün farklılıklarını, faydalarını anlatabilir olmalı, kimlere hitap ettiği açık 

olmalıdır.  

1.3 Beğenilirlik (Likable-Hoşa Gitme) 

Marka unsuru, markanın içeriğinde ne olduğuyla ilgili bilgi veriyor olmalıdır. Eğlenceli 

ve ilginç, görsel görünüme önem veren,  estetik olarak hoşluk yaratan, imajı kuvvetli, çekici 

gibi özelliklerde olmalıdır. Marka unsuru estetik olarak ne kadar çekicidir? Tüketiciler 

tarafından ne kadar beğeniliyor? Gibi sorulara cevap verebilmelidir?  

1.4 Dönüştürülebilirlik ( Transferable-Aktarılabilme) 

Marka öğesinin yeni ürünler için veya marka için yeni pazarlarda marka değerine ne 

ölçüde katkıda bulunduğunu ölçer. Dolayısıyla yeni bir pazara girerken veya ürün genişlemesi 

yapıldığında marka unsurunun uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Marka unsuru coğrafi 

sınırlar ve pazar segmentleri arasında marka değerine ne ölçüde katkıda bulunuyor sorusunun 

cevabını verebilmelidir (Dawar, Parker, 1994). Bu kriter, büyük ölçüde marka unsurunun 

kültürel içeriğine ve dilsel niteliklerine bağlıdır.  
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1.5 Uyumlanabilirlik (Adaptable-Uyarlanabilme) 

Esnek, güncellenebilir özellikte olmalıdır. Tüketici fikirleri değişebilir, logo ya da 

karakterler yeniden tasarlanabilir. Bu sebeple marka unsuru uyumlanabilir olmalıdır. Marka 

unsurunun uyarlanabilir olması çağa, duruma uygun güncellemelerin yapılmasına imkan verir. 

Logo veya karakterlere farklı, modern görünümler verilebilir. Global marka 

konumlandırmasında hedef kitlenin belirlenmesini sağlayan geniş kapsamda strateji ve piyasa 

konumlarıyla birlikte kültürler ve uluslar üzerinden şirket ve marka kimliğini belirleme, marka 

unsurlarını her piyasaya, hep bölgeye uyumlamaktadır (Schmitt, Simonson, 2000). Güçlü 

markalar güçlü rekabetsel avantajlar getirirler. Örneğin Nike, spor ayakkabısı pazarında 

performans ve fitnessle bir araya getirtiği imajıyla, tarzını, reklamlarını, promosyonlarını, ürün 

gelişimini, üretim ve fiyat stratejilerini vb basit bir platformada konumlandırmıştır. Ürün 

tanıtımında yerel spor dallarını ve atletleri, farklı kanalları kullanmış, farklı fiyat stratejilerini 

benimsemiştir. Nike yönetimi, tüm pazarlarda uygulanacak global ilkeleri geliştirmekle birlikte 

yerel yöneticilere imaj yaratımında uygulanan programlara esneklik kazandırma serbestisi 

tanınmıştır. Ekonomik gelişme, kültürel koşullar, rekabet gibi konular ise pazarlamacılar 

tarafından yönetilmelidir (Roth, 1995). 

1.6 Korunabilirlik (Protectable) 

Yasal olarak ve rekabetçi anlamda marka unsurunun korunmasını ifade eder. 

Pazarlamacılar uluslararası olarak yasal olarak korunabilecek marka unsurlarını seçmelidir. 

Bunlar yasal olarak uygun yasal kurumlara resmi olarak kaydedilmeli, kopyalanması 

engellenmelidir. Markanın rekabetçi bir şekilde korunabilir olup olmadığıdır. Bir ad, paket veya 

başka bir özellik çok kolay bir şekilde kopyalanırsa, markanın benzersizliğinin çoğu 

kaybolabilir. Firma markaları için uluslararası piyasalara uygun mal üretimiyle birlikte 

girilecek pazarın hukuki dayanakları da önemli bir etkendir. Markalı ürün,  giriş yapılan pazarın 

özelliklerine uygun değilse o pazarda tanıtım imkanı bulamayacak, diğer şartlar uygun olsa bile 

markasını konumlandıramayacaktır. Örneğin, İsveç’e araba pazarlamak isteyen ABD’li 

işletmelerin üretecekleri arabaların mutlaka İsveç’in yasal düzenlemelerine uygun olması 

gerekmektedir. Bu konuda marka ön araştırmasının yapılması bazı avantajlar sağlayabilir. 

Örneğin, Avrupa bölgesinde İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  ‘SOLO’, ‘SELPAK’, 

‘SERVICE’  markaları için yaptığı ön araştırma ile “CELLPAK” markasının Avrupa’nın birçok 

ülkesinde tescil ettirilmiş olduğu ortaya çıkmıştır  (Certeler, 2001). Böylelikle sorun önceden 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

448 

görülebilmiş, markanın tescilli olduğu ülkeler belirlenmiş ve yatırım kararları ona göre 

verilebilmiştir.   

2. MARKA UNSURLARI  

Markalar kullandıkları medyanın ürünüdür. Radyonun kullanıldığı yıllarda jingle ve 

sloganlar ön planda olurken basının ortaya çıkmasıyla fotoğraf ve logolar ön plana çıkmaya 

başladı. Televizyon ile görsellik, ses ortaya çıkmaya başladı. Günümüz teknolojisi ile birlikte 

marka unsurları da farklılaştı ve büyüdü. Markalar artık kendi network’leri içerisinde, birer 

birer hayata geçirdikleri deneyimler üzerinden, kendi kimliklerini kendileri inşa ediyorlar. 

Modern marka ürün ve servis üreten firmalarla değil, bunları satın alan bireyle alakalı bir 

kavram olarak ortaya çıkıyor. Şu anki durumda tüketicinin kimliği tamamen ön planda 

tutuluyor. Tüketicilere olan hassasiyet ile ortak bir kimlik, hassasiyet yaratıyorlar. Bunu 

yaparken de anlamlı ve insanların ilgisini çeken markalar ortaya çıkıyor. Bu markaların ortaya 

çıkması için de tüm bu yeni ortaya çıkan elementlerle birlikte eskiden var olan elementler bir 

araya getirilerek hatırlanabilir, anlamlı, beğenilen, dönüştürülebilir, uyumlanabilir, korunabilir 

ve hatırlanabilir markalar yaratılır. Bir marka oluşturulurken “marka adı, URL, logo ve sembol, 

karakterler, slogan, jingle ve ambalaj” olmak üzere altı önemli unsur vardır ve bu unsurların 

uygun seçimi yapılarak sağlam marka varlıkları oluşturulur (Keller, 2012). Bu marka unsurları 

kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir.   

2.1 Marka Adı  

Marka ismi hızlı bir şekilde farkedilen, hafızaya alınan ve çağrışım yapan temel bir 

araçtır. İletişim için etkili bir kısayoldur. Marka ismi, bir ürüne verilecek ad, alınacak en önemli 

pazarlama kararıdır. Marka ismi, ürün/ürün grubu ve yararları hakkında fikir vermeli, ilginç, 

yaratıcı, eğlenceli, kolaylıkla hatırlanabilir, zamana uyumlu olmalıdır. Ayrıca farklı bölgelere, 

kültürlere aktarılabilir nitelikte olmalıdır.  (Grewal, Krishnan, Baker, Borin, 1998). Kısa olan, 

tek kelimeden oluşan marka isimlerinin hatırlaması, kodlanması ve hafızaya alınması oldukça 

kolaydır. Bulunması zor olsa da, tek kelimelik marka isimlerinin ideal olduğunu söylemekte 

yarar vardır.  Marka isminin güçlü ve ilişkilendirilebilir olması,  tek kelimeden oluşması, 

şüphesiz marka için avantaj sağlar. Apple, Amazon, Target gibi başarılı markaların tek 

kelimeden oluştuğu görülmektedir. Öte yandan Twitter, Google, Starbucks gibi marka adlarının 

da türetildiği veya icad edildiği görülmektedir. Dolayısıyla basit, kısa ve telaffuz kolaylığı olan 

isimler tercih edilmelidir (Rao, Monroe,1989). Güçlü bellek bağlantıları kurmaya yardımcı 

olmak için marka adlarının telaffuzları kolay seçilmelidir. Buna Eti, Cif, Raid, Coca Cola’nın 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

449 

kısaltılmışı Coke gibi örnekler gösterilebilir. Marka isminin, ürün kategorisiyle ilgili olması, 

markanın özelliklerini, sunduğu yararları yansıtacak şekilde olması, ürünün içeriğini ve 

faydalarını çağrıştıran anlama sahip olması avantaj yaratacaktır. Öte yandan marka ismi 

değiştirilmesi güç olan bir marka unsurudur.  

2.2 URL  

URL’nin açılımı “Uniform Resource Locator”dır. Web adresleri olarak tanımlanır. 

Küçük harf ile başlayan  com, net gibi adreslerdir. URL, marka ismini hatırlatır ve kolaylıkla 

web sitesine ulaşılmasını sağlar. Yeni bir marka ismi belirlerken uygun web sitesi ismini 

bulmak zor olabilmektedir.   

2.3 Logo ve Sembol 

Marka logosu, belirli bir ürünü, hizmeti ya da işletmeyi temsil eder (Berger, 2010). 

Kelime olmayan işaret logolarına genellikle sembol denir. Kolay hatırlanabilir olmalıdır. Marka 

değeri oluşturulurken görsel unsurlar önemli bir role sahiptir. Logo ve amblem, markanın ve 

ürünlerin diğerlerinden ayırt edilebilmesi,  kolay bir şekilde hatırlanabilmesi için kullanımı 

zorunludur denebilir. Kurumsallığı ifade eder ve markalaşmanın ilk adımı olup kurumsal kimlik 

ögesidir. Ürün veya işletmenin fiziksel elementlerinden biri olabilirler. Markalar özellikle 

okuma-yazma oranının düşük olduğu zamanlarda sembol şeklinde oluşturulmuştur. Böylelikle 

tüketiciler işletmenin adını okuyamasalar da o işletmeyi, markayı, ürünü sembolünden 

tanıyabiliyorlardı. Günümüzde okur-yazar oranları yüksek olsa bile markanın diğerlerinden 

ayırt edilmesini, akılda kalıcı olmayı sağlamak açısından logo ve sembol, amblem hala büyük 

öneme sahiptir. Öte yandan kurumsallık açısından da oldukça önemlidir. Dolayısıyla kurumsal 

kimliği oluşturmak isteyen işletmeler öncelikle bir logoya veya ambleme sahip olmak 

durumundadır. Logo ve amblem sayesinde markalar, kendilerini uzun uzun anlatmak yerine tek 

bir sembolle yani logo ve amblemle istenen mesajı vermeyi rahatlıkla başarabilirler, kolaylıkla 

farkedilebilirler. Sözcük içermeyen görsel logo ve semboller yerel ve küresel pazarlarda 

kolaylıkla kullanılabilirler.  Zaman içerisinde logo ve semboller değişebilir fakat ürünün 

varlığını etkilememelidir (Keller, 2012; Bettels & Wiedmann 2019). 

2.4 Karakterler 

Karakterler, insani veya gerçek yaşam özelliklerini alan özel bir marka sembolünü temsil 

eder. Marka karakterleri reklam yoluyla tanıtılır ve reklam kampanyalarında ve paket, ambalaj 

tasarımlarında merkezi bir rol oynar. Çoğunlukla renkli ve imge bakımından zengindir 
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(Hosany, Prayag, Lee, 2013). Akılda kalıcı, anlamlı, sevimli, kendine özgü ambalajı olan 

ögelerdir. Diğer bir anlatımla genellikle reklam kampanyalarında kullanılan bir marka unsuru 

olan karakterler. Televizyon kampanyalarında, ürün ambalajlarında karşımıza çıkar. Markanın 

ilginç, dikkat çekici, eğlenceli algılanmasını sağlar. Marka farkındalığını renk ve görsellik ile 

dikkat çekerek elde edilmesini sağlarlar. Bazı örneklerde karakterlere insani özellikler verilir. 

Bu da markanın sevilebilmesini, beğenilir özellikte olmasını olumlu yönde etkiler. Marka 

karakterleri tüketici ile iletişi kurulmasını sağlar. Zaman içerisinde karakterlerde gelişmeler, 

ufak değişiklikler olabilmektedir.  

2.5 Sloganlar 

Marka isimleri gibi güçlü bir marka unsuru olan sloganlar, marka hakkında açıklayıcı 

veya ikna edici bilgiler veren kısa ifadelerdir. Genellikle reklamcılıkta görünürler, ancak 

ambalajlamada ve pazarlama programının diğer yönlerinde önemli bir rol oynarlar (Ashworth, 

Kavaratzis, 2009). Marka isimleri gibi, marka değeri oluşturmak için son derece verimli, kısa 

yollardan bir araçlardır. Diğer bir ifadeyle kısa cümlelerle, tanımlayıcı veya ikna edici bilgilerle 

marka iletişimini gerçekleştirirler, marka değeri oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Ürün 

ambalajlarında, reklam kampanyalarında kullanılan sloganlar, zaman içinde değiştirilebilir, 

marka sloganı olarak kullanımının yanında belirli kampanyalarda da kullanılabilirler.  

2.6 Jingle 

Jingle, marka etrafında yazılmış müzikli mesajlardır. Genişletilmiş müzik sloganlarıdır. 

Dinleyicilerin aklında kalıcı nakaratlardan oluşur. En çok duygu, kişilik ve diğer maddi 

olmayan duran varlıklarla ilgilidirler. Marka farkındalığı için güçlü bir iletişim aracıdır. Marka 

adını tüketicilerin çoklu kodlama fırsatlarına izin veren zekice ve eğlenceli yöntemlerle tekrar 

ederler. Tekrarlamayı sağlarlar. Böylelikle hafızada kalmasını sağlar. 

2.7 Ambalaj 

Ambalaj, markayı tanımlayan, sessiz bir iletişim aracıdır. Marka kimliği vurgulanarak 

açıklayıcı ve ikna edici bilgilerle markanın tanıtımının yapılmasını sağlar. Ürünlerin 

bozulmadan tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan ambalaj, ürün stratejisinin bir ögesidir. 

Açıklayıcı ve edici bilgiler vermeli, ürünün naklini ve korunmasını kolaylaştırmalı, estetik ve 

fonksiyonel olmalıdır. (Geyskens, Keller, Kristopher, Dekimpe, Koen, 2018). Öte yandan  

ambalaj, estetik olarak beğeni yaratacak, renk ve tasarımıyla göze hitap edebilecek, kendi 

kimliğini ön plana çıkaracak özelliklerde olmalı, boyutu, şekli, malzemesi, rengi, metni vb 
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dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır.    Bunlara sahip olduğunda markanın varlığı kuvvetlenerek 

marka bilinirliği artması sağlanacaktır.  

SONUÇ  

Hatırlanabilir, anlamlı, beğenilen, dönüştürülebilir, uyumlanabilir, korunabilir ve 

hatırlanabilir kriterlerini barındıran özelliklerde marka unsurlarının seçimi güçlü marka varlığı 

yaratmayı sağlar. Marka adı, URL, logo ve sembol, karakterler, slogan, jingle ve ambalajların 

doğru seçimi bir işletmenin markasının varlığı, günümüz rekabet ortamında işletmelerin 

sürdürülebilirliği ve rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlar. Marka değeri oluşturmada ve 

arttırmada her bir marka unsurunun önemli bir rolü vardır ve birbiriyle uyumlu bir şekilde bir 

araya getirilmelidir. Tüm bu marka unsurları, birbirini destekleyecek şekilde bir araya 

geldiğinde anlamlı ve değerli markalar oluşur. Dolayısıyla anlamlı, hatırlanabilen, beğenilen, 

dönüştürülebilen, uyarlanabilen, korunabilen marka unsurları seçildiğinde güçlü markalar 

oluşabilir.  
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ÖZ   

Bu çalışmanın amacı meslek seçiminde ailenin etkisini incelemektir. Bu amaçla 

yapılan çalışma, psikologluk mesleğini seçen 434 kişinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri “Kariyer Seçiminde Aile Etkisi 

Ölçeği”nden elde edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Meslek Seçimi, Aile, Kariyer 

JEL Sınıflandırma Kodu: J20, M50, L20 

 

THE EFFECT OF THE FAMILY IN CHOOSING A PROFESSION 

 
ABSTRACT 

 

The aim of this study is to examine the effect of the family on the choice of 

profession. The study was carried out with the participation of 434 people 

who chose the psychology profession. The data of the study were obtained 

from “Family Impact Scale in Career Development” 

 
Keywords: Career choice, Family, Career  

JEL Sınıflandırma Kodu: J20, M50, L20 

 

1. GİRİŞ  

Meslek, özelleştirilmiş bir konuda belirli bir bilgiye sahip olan bireylerin uğraşı olarak 

tanımlanabilmektedir (Rothman, 1987). Yapılan işin meslek olarak algılanabilmesi için, meslek 

kavramının niteliğinin daha ön plana çıkartılması ile birlikte toplumsal normlar boyutunda 

mümkün olabilmektedir (Seçer, 2007). Bununla birlikte, toplumun gözünde yapılan iş meslek 

olarak algılanır ve birey bunun farkında olursa kendisini mesleğine daha hakim kılmakta ve 

daha verimli bir şekilde çalışabilmektedir.  

Meslek seçimi, bireyin hayatına yön veren ve hayatını, geleceğini şekillendirme 

potansiyeli olan en önemli aşamalar arasında yer almaktadır. Meslek seçimi bir davranıştır ve 

bu davranışın oluşumunda tatmin edilmeyi bekleyen gereksinimler etkili olmaktadır. Örneğin, 

insanın hayatını güvence altına alma, sosyal hayatta var olma gibi (Kuzgun, 2008, s.1-2). 

Meslek seçimi gerek bireysel gerekse toplumsal olarak büyük önem taşımaktadır.  
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Meslek seçimi, bireyin kendi özelliklerine uygun olan meslekleri farklı yollarla, 

beklentileri doğrultusunda değerlendirerek istediği mesleğe yönelmeye karar vermesidir 

(Demirel, Demirel & Düşükcan, 2012, s.328-329). Birey kendi istek ve özelliklerine uygun 

olarak mesleğini seçtiğinde bu seçim iş yaşamındaki performansını ve özel hayatını olumlu 

olarak etkilemektedir. Kendi özelliklerine uygun meslek seçimi yapan birey belirli yaştan 

itibaren başarılı ve mutlu bir şekilde hayatını sürdürerek arzu ettiği şekilde kendini geliştirebilir, 

hayatını kurgulayabilir (Kepçeoğlu, 2004, s.63). Meslek seçimi, bireyin yaşam kalitesini 

belirleme de etkili bir faktördür. Meslek seçimi yapan bireyler seçtiği mesleğe göre yaşayacağı 

çevre, hayatını sürdüreceği eş seçiminde, seçtiği mesleğin iş olanaklarının devamlılığı ve 

başarılı olup olmayacağını, bütün yaşamının nasıl sürüp gideceğini belirlemektedir (Tan, 1992, 

s.122).  Meslek seçimiyle karşı karşıya kalan birey, çeşitli faaliyetlerde bulunur ve bu faaliyetler 

sayesinde kendini fark etme sürecinden geçer ve bu süreç sayesinde bireyler kendilerine yön 

çizerler. Meslek seçiminde bireyi etkilemede ailenin büyük rolü olduğu açıktır. Çünkü bireyin 

hayata dair ilk algıları ve amaçları ailede oluşur ve bu amaçlar oluşurken ilk olarak çevresi olan 

aileden etkilenecektir (Demirel, Demirel & Düşükcan, 2012, s.328-329).  Keller ve Whiston 

(2008)  tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bireyin en önemli destek kaynaklarından olan 

ailenin birçok alanda bireylerin kariyer gelişiminde önemli rol oynadığı vurgulanmaktadır. 

Birey sağlıklı meslek seçimi için kendi ihtiyaç ve isteklerini belirlemeden, meslek ile ilgili 

yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadan kendine uygun olan meslek ile ilgili kararı vermesi 

mümkün değildir. Bireyin vereceği bu önemli kararda anne ve babasına önemli ölçüde görev 

düşmektedir. Anne-baba olarak bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleklerin 

özelliklerini iyi bir şekilde değerlendirerek bireye meslek seçiminde yol gösterici olmalıdırlar. 

(Özünlü&Bacanlı, 2015) . Diğer bir anlatımla bireyin meslek seçimiyle ilgili kararlarında da 

ailenin desteği büyük bir etkiye ve öneme sahiptir.   

Bu araştırmanın amacı, meslek /kariyer seçiminde ailenin etkisini incelemektedir. Bu 

amaçla psikologluk mesleğini seçen bireylerde ailenin etkisinin olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Bu bağlamda meslek/kariyer seçiminde ailenin etkisinin, psikologluk mesleğini 

seçen bireylerin yaşı ve cinsiyeti, anne-babalarının eğitim durumu, iş durumu, gelir durumu ve 

aileleriyle ilişki durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulacaktır.  
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2. YÖNTEM 

Meslek seçiminde ailenin etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalışma tarama 

modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu psikologluk mesleğini seçen 434 kişi 

oluşturmaktadır (Tablo1). 

Tablodan da görüleceği üzere araştırmaya katılanların %20’si erkek, %80’i kadın;  

%36’sı 18-22 yaş arasında, %41’i 23-27 yaş arasında, %23’ü 28 yaş ve üzerindedir. %48’i 

çalışmakta, %11’i çalışmamakta, %42’si ise öğrencidir.  

Psikologluk mesleğini seçen bu bireylerin annelerinin eğitim durumu, %7’si okuryazar 

değil, %21’i ilköğretim, %34’i lise, %38’i lisans düzeyinde ; %53’ü çalışmamakta, %7’si işçi, 

%22’si memur, %7’si serbest meslek sahibidir. Babalarının ise %8’i okuryazar , % 8’i 

ilköğretim, %31’i lise, %44,’ü lisans, %9’u lisansüstü düzeyinde eğitime sahip; %7’si 

çalışmamakta, %16’sı işçi, %28’i memur, %33’ü serbest meslek sahibidir.  

Araştırmaya katılanların gelir durumları, %6’i düşük düzeyde, %10’ü ortanın altında, 

%40’i orta düzeyde, %35’i ortanın üstünde, %9’su ise yüksek düzeydedir. Katılımcıların 

aileleriyle ilişki durumları incelendiğinde ise % 17’si orta, %47’sinin iyi, %36’sının çok iyi 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 
  Sayı Yüzde(%) 

Cinsiyet Erkek 88 20,3 

Kadın 346 79,7 

Yaş 

18-22 yaş 154 35,5 

23-27 yaş 179 41,2 

28 yaş ve üzeri 101 23,3 

Çalışma Durumu 

Çalışıyor 208 47,9 

Çalışmıyor 46 10,6 

Öğrenci 180 41,5 

Annenin   

Eğitim Durumu 

Okuryazar Değil 30 6,9 

İlköğretim 93 21,4 

Lise 148 34,1 

Lisans 163 37,6 

Babanın  

Eğitim Durumu 

Okuryazar 33 7,6 

İlköğretim 34 7,8 

Lise 135 31,1 

Lisans 191 44,0 

Lisan Üstü 41 9,4 

Annenin 

 İş Durumu 

Çalışmıyor 230 53,0 

İşçi 30 6,9 

Memur 92 21,2 

Serbest Meslek 31 7,1 

Diğer 51 11,8 

Babanın 

 İş Durumu 

Çalışmıyor 30 6,9 

İşçi 69 15,9 

Memur 120 27,6 

Serbest Meslek 144 33,2 

Diğer 71 16,4 

Ailenin Gelir 

Düzeyi 

Düşük 24 5,5 

Ortanın Altı 45 10,4 

Orta 174 40,1 

Ortanın Üstü 151 34,8 

Yüksek 40 9,2 

Aile İle İlişki 

Durumu 

Orta  73 16,8 

İyi 205 47,2 

Çok İyi 156 35,9 
Toplam 434 100,0 

 

Araştırmada veri toplamak için Akın, A ,Usta, F., ve Satici, S. A. (2012) tarafından 

Türkçeye uyarlanan,  geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Kariyer Seçiminde Aile 

Etkisi Ölçeği” uygulanmıştır. 22 maddeden oluşan ölçeğin, “Bilgi Desteği” (Sekiz madde), 

“Aile Beklentisi” (Altı madde), “Maddi Destek” (Beş madde) ve “Değerler/İnançlar” (Üç 

madde) olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktadır. Ölçek, 6’lı Likert tipinde olup hiçbir zaman 

(1), Hiç Katılmıyorum (2), Çoğunlukla Katılmıyorum (3), Kısmen Katılmıyorum (4), Kısmen 

Katılıyorum (5) Çoğunlukla Katılıyorum, (6) Tamamen Katılıyorum şeklindedir.  Araştırmada 

toplanan veriler SPSS 25.0  programıyla analiz edilmiştir.   
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3. BULGULAR 

3.1 Güvenirlik Analizi 

Araştırmada kullanılan “Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeği”nden elde edilen verilerin 

güvenirlik analizi sonuçları Tablo 2’deki gibidir.   

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeği Alt Boyutları Madde 

Sayısı Cronbach's Alpha 

Bilgisel Destek 8           0,922 

Ailenin Beklentileri 6           0,804 

Maddi Destek 5            0,791 

Değerler/İnançlar 3            0,826 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde 8 maddeden oluşan “Bilgisel Destek” boyutunun 

Cronbach’s Alpha değerinin 0,922; 6 maddeden oluşan “Ailenin Beklentileri” boyutunun 

Cronbach’s Alpha değerinin 0,804; 5 maddeden oluşan “Maddi Destek” boyutunun Cronbach’s 

Alpha değerinin 0,791; 3 maddeden oluşan “Değerler/İnançlar” boyutunun Cronbach’s Alpha 

değerinin ise 0,826 olduğu görülmektedir. Bu değerler α >0.70 olduğundan ölçeğin oldukça 

güvenilir olduğunu söylemek mümkündür.   

 

3.2. Betimleyici İstatistikler 

Çalışmada kullanılan “Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeği”nden elde edilen verilerin 

betimleyici istatistikleri Tablo 3’te verilmektedir.  
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Tablo 3: Betimleyici İstatistikler 

Tablo:3  Betimleyici İstatistikler (Devamı) 
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  s.s. 

Ailem bir mesleği nasıl edineceğim hakkında benimle bilgi 
paylaştı 

f 27 46 10 97 184 70 
4,32 1,40 

 

% 
6,20  10,60  2,30  22,40  42,40  16,10  

Ailem önceden beri kariyer konularını benimle görüştü 
f 15 45 36 89 157 92 

4,39 1,36 
 

% 
3,50  10,40  8,30  20,50  36,20  21,20  

Ailem meslek seçiminde nasıl başarılı olabileceğimi bana 
anlattı 

f 18 49 30 103 136 98 
4,35 1,41 

 

% 
4,10  11,30  6,90  23,70  31,30  22,60  

Ailem meslek seçiminde neyin önemli olduğunu bana 
anlattı 

f 20 38 19 103 142 112 
4,49 1,39 

 

% 
4,60  8,80  4,40  23,70  32,70  25,80  

Ailemin çalıştığını görmek kariyerimde bana güven verdi 
f 43 54 15 96 101 125 

4,23 1,66 
 

% 
9,90  12,40  3,50  22,10  23,30  28,80  

Ailem hangi mesleklerin benim için en iyi olacağı hakkında 
bana rehberlik etti 

f 34 27 39 106 142 86 
4,27 1,44 

 

% 
7,80  6,20  9,00  24,40  32,70  19,80  

Ailem eğitim/staj konularında bana bilgi verdi 
f 62 39 48 156 91 38 

3,67 1,48 
 

% 
14,30  9,00  11,10  35,90  21,00  8,80  

Ailem kariyerle ilişkili sorular sormam da beni destekledi 
f 27 21 29 86 140 131 

4,58 1,42 
 

% 
6,20  4,80  6,70  19,80  32,30  30,20  

Bilgi Destek Genel Ortalama: 4,28 

Ailem benden belli bir statüsü olan bir meslek seçmemi 

bekler 

f 52 47 39 90 108 98 
4,03 1,66 

 

% 
12,00  10,80  9,00  20,70  24,90  22,60  

Ailem onları utandırmayacak kariyer kararları vermemi 

bekler 

f 73 67 36 79 98 81 
3,70 1,76 

 

% 
16,80  15,40  8,30  18,20  22,60  18,70  

Ailem sadece onların onaylayacağı bir mesleği seçersem 

beni maddi olarak destekler 

f 266 91 23 21 11 22 
1,82 1,36 

 

% 
61,30  21,00  5,30  4,80  2,50  5,10  

Ailem onların isteklerine uygun bir meslek seçmemi 

bekler 

f 127 108 44 98 43 14 
2,69 1,49 

 

% 
29,30  24,90  10,10  22,60  9,90  3,20  

Ailem kendi kültürümüzden olan insanların kültürümüze 

uygun meslekler seçmelerini bekler 

f 121 102 57 94 46 14 
2,73 1,48 

 

% 
27,90  23,50  13,10  21,70  10,60  3,20  

Ailemin bana dair kariyer beklentileri cinsiyetime 

dayanmaktadır. 

f 230 85 31 60 25 3 
2,02 1,33 

 

% 
53,00  19,60  7,10  13,80  5,80  0,70  

                                                                                                                                                                                                     Ailenin Beklentileri Genel Ortalama: 2,83 
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Yukarıda verilen tablodan da anlaşılacağı üzere psikologluk mesleğini seçen bireylerin  

“Kariyer Seçiminde Aile Etkisi Ölçeği”ne verdikleri cevapların genel ortalaması (�̅� =3,86) 

kısmen katılıyoruma yakın bir değerdedir.  Diğer bir ifadeyle meslek /kariyer seçiminde ailenin 

etkisi (kısmen de olsa) bulunmaktadır.  

Ölçeğin “Bilgi Destek” alt boyutu ortalaması (�̅� =4,28) kısmen katılıyorum ile çoğunlukla 

katılıyorum arasındadır. Bu boyuttaki “Ailem eğitim/staj konularında bana bilgi verdi’’ 

maddesi (�̅� =3,67) en düşük ortalamaya sahipken, ‘’Ailem kariyerle ilişkili sorular sormam da 

beni destekledi’’ maddesi (�̅� =4,58) en yüksek ortalamaya sahiptir.  

“Ailenin Beklentileri” alt boyutu ortalaması (�̅� =2,83) 3’e yakın bir değerde olup 

çoğunlukla katılmıyorum ile kısmen katılmıyorum arasındadır. Bu boyutta en düşük ortalamaya 

sahip olan (�̅� =1,82) ifade ‘’Ailem sadece onların onaylayacağı bir mesleği seçersem beni 

maddi olarak destekler” ifadesidir. ’Ailem benden belli bir statüsü olan bir meslek seçmemi 

bekler’’ maddesi ise en yüksek ortalamaya (�̅� =4,03) sahiptir.  

“ Maddi Destek” alt boyutunun ortalamasının (�̅� =4,99) yüksek olduğu ve çoğunlukla 

katılıyoruma işaret ettiği görülmektedir. Bu boyutta en düşük ortalamaya sahip (�̅� =4,61) 

madde ‘‘Ailem benden kariyer eğitimime ve gelişimime maddi katkı sağlamamı bekler’’ 

Ailem benden kariyer eğitimime ve gelişimime maddi katkı 

sağlamamı bekler 

f 13 45 63 34 102 177 
4,61 1,52  

% 
3,00  10,40  14,50  7,80  23,50  40,80  

Ailem beni maddi olarak desteklediği için kariyer gelişimime 

odaklanabilirim 

f 19 16 26 43 132 198 

4,95 1,35  

% 
4,40  3,70  6,00  9,90  30,40  45,60  

Ailemin mesleki kararlarımı maddi olarak desteklemesi zordur 
f 13 27 35 36 135 188 

4,88 1,36  

% 
3,00  6,20  8,10  8,30  31,10  43,30  

Eğer Üniversite sonrası ilave eğitim almak istersem, ailem 

maddi olarak destek olur 

f 15 11 7 45 116 240 
5,20 1,21  

% 
3,50  2,50  1,60  10,40  26,70  55,30  

Eğer mesleki hayatımda güç bir durumla karşılaşırsam, ailem 

beni maddi olarak destekler 

f 7 5 8 44 114 256 
5,35 1,00  

% 
1,60  1,20  1,80  10,10  26,30  59,00  

Maddi Destek Genel Ortalama: 4,99  

Ailem mesleki kararlarımı verirken dini/manevi değerlerimi göz 

önünde bulundurmamı bekler 

f 84 106 37 104 83 20 
3,13 1,55  

% 
19,40  24,40  8,50  24,00  19,10  4,60  

Ailem mesleki kararlarımda değer ve inançlarımın önemli 

olduğunu ifade etti 

f 65 57 42 131 107 32 
3,59 1,53  

% 
15,00  13,10  9,70  30,20  24,70  7,40  

Ailem mesleğimin aile değerlerine /inançlarımıza uygun 

olmasını bekler 

f 71 84 57 114 75 33 
3,32 1,54  

% 
16,40  19,40  13,10  26,30  17,30  7,60  

Değerler/ İnançlar Genel Ortalama: 3,34 

Genel Ortalama: 3,86  
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maddesidir. “Eğer mesleki hayatımda güç bir durumla karşılaşırsam, ailem beni maddi olarak 

destekler’’ maddesi  (�̅� =5,35)  ise en yüksek ortalamaya sahiptir.  

“Değerler/İnançlar” alt boyutu ortalaması (�̅� =3,34), 4’e yakın bir değer olup kısmen 

katılmıyorum ile kısmen katılıyorum arasındadır. Bu boyutta en düşük ortalamaya sahip (�̅� 

=3,13) olan madde “Ailem mesleki kararlarımı verirken dini/manevi değerlerimi göz önünde 

bulundurmamı bekler” maddesiyken, “Ailem mesleki kararlarımda değer ve inançlarımın 

önemli olduğunu ifade etti” maddesi en yüksek ortalamaya (�̅� =3,59)  sahiptir. 

3.3. Fark Analizleri 

Meslek/kariyer seçiminde ailenin etkisinin (psikologluk mesleğini seçen) bireylerin 

cinsiyet ve yaşlarına, anne-babalarının eğitim, iş ve gelir durumlarına, aileleriyle ilişki 

düzeylerine göre farklı olup olmadığı incelenmiştir.  Bu amaçla yapılan T-testi ve Anova testi 

sonuçları aşağıda sunulmaktadır.   

Tablo 4: Cinsiyete Göre Meslek Seçiminde/Kariyer Seçiminde Ailenin Etkisi 

Psikologluk Mesleğini Seçme Cinsiyet n   ss t p 

Meslek/Kariyer Seçiminde 

Ailenin Etkisi  

Erkek  88 3,72 0,55 -

3,751 

0,

000* Kadın 346 3,97 0,62 
*p<0.05 

 
    

  

Meslek seçiminde/kariyer seçiminde ailenin etkisinde cinsiyete göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır (t=-3,751, p<0,05). Bu farklılık kadınlarda (�̅� = 3,97) erkeklere 

(�̅� = 3,72) göre daha fazladır.  

Tablo 5: Yaşa Göre Meslek/Kariyer Seçiminde Ailenin Etkisi 

Psikologluk Mesleğini 

Seçme 
Yaş n   ss F p Scheffe 

Meslek 

/Kariyer Seçiminde 

Ailenin Etkisi 

18-22 yaş (1) 154 4,06 0,53 
6

,456 

0

,002* 

(1

-2) 

(1

-3) 

23-27 yaş (2) 179 3,88 0,64 

28 yaş ve üzeri (3) 101 3,80 0,65 

*p<0.05 

Meslek / kariyer seçiminde ailenin etkisi yaşa göre farklılık göstermektedir (F=6,456, 

p<0.05). Gruplar arasındaki farklılaşmanın kaynağının belirlenebilmesi için Scheffe testi 

kullanılmıştır. Scheffe testi sonucunda yaşı 18-22 yaş (�̅� = 4,06) olanların kariyer seçiminde 

ailenin etkisi 23-27 yaş (�̅� = 3,88) ve 28 yaş ve üzeri (�̅� = 3,80) olanlara göre daha fazladır. 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

 

461 

Psikologluk mesleğini seçen bireylerin annelerinin eğitim durumuna göre yapılan Anova 

Testi sonuçları ise aşağıdaki tablodaki gibidir.  

Tablo 6: Annenin Eğitim Durumuna Göre Meslek /Kariyer Seçiminde Ailenin Etkisi 

Psikologluk 

Mesleğini Seçme 
Eğitim Durumu n   ss F p Scheffe 

Meslek /Kariyer 

Seçiminde Ailenin 

Etkisi 

Okuryazar Değil (1) 30 3,99 0,63 

17,635 0,000** 

(2-3) 

(3-4) 

(2-4) 

İlköğretim (2) 93 3,61 0,64 

Lise (3) 148 3,87 0,61 

Lisans (4) 163 4,14 0,50 

**p<0.01 *p<0.05 

Psikologluk mesleğini seçen bireylerin annelerinin eğitim durumuna göre ailenin 

etkisinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. (F=17,635, p<0,05). Gruplar arasındaki 

farklılaşmanın kaynağının Scheffe testi ile incelendiğinde ise eğitimi lisans düzeyinde  (�̅� = 

4,14) olanların ilköğretim (�̅� = 3,61) ve lise (�̅� = 3,87) düzeyinde olanlara göre daha yüksektir.  

Ayrıca eğitimi lise düzeyinde (�̅� = 3,87) olanların kariyer seçiminde ailenin etkisi algıları 

ilköğretim (�̅� = 3,61) olanlara göre daha fazladır. 

Aşağıda verilen Tablo 7’den de görüleceği üzere babanın eğitim düzeyine göre ailenin 

etkisinde farlılık bulunmaktadır (F=10,780, p<0,05). Bu farklılaşmanın kaynağı Scheffe testi 

ile analiz edildiğinde ise baba eğitim düzeyi ilköğretim (�̅� = 3,36) olanların, okur-yazar 

olmayan (�̅� = 3,94), lise (�̅� = 3,90), lisans (�̅� = 3,97) ve lisansüstü (�̅� = 4,22) olanlara göre 

daha düşüktür. 

Tablo 7: Babanın Eğitim Durumuna Göre Meslek /Kariyer Seçiminde Ailenin Etkisi 

Psikologluk 

Mesleğini Seçme 
Baba Eğitim Durumu N   ss F p Scheffe 

Meslek /Kariyer 

Seçiminde Ailenin 

Etkisi 

Okuryazar Değil (1) 33 3,94 0,67 

10,780 0,000* 

(2-1) 

(2-3) 

(2-4) 

(2-5) 

İlköğretim (2) 34 3,36 0,66 

Lise (3) 135 3,90 0,54 

Lisans (4) 191 3,97 0,59 

Lisansüstü/Doktora (5) 41 4,22 0,59 

*P<0.05 
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Psikologluk mesleğini seçen bireylerin annelerinin iş durumuna göre yapılan Anova Testi 

sonuçları aşağıdaki gibidir:  

Tablo 8: Anne İş Durumlarına Göre Meslek Seçiminde/Kariyer Seçiminde Ailenin Etkisi 

Psikologluk 

Mesleğini Seçme 
Anne İş Durumu N   ss F p Scheffe 

Meslek / Kariyer 

Seçiminde Aile 

Etkisi 

Çalışmıyor (1) 230 3,80 0,63 

10,328 0,000** 

(1-2) 

(1-3) 

(3-4) 

İşçi (2) 30 4,03 0,57 

Memur (3) 92 4,25 0,45 

Serbest Meslek (4) 31 3,73 0,68 

Diğer (5) 51 3,93 0,56 

**p<0.01 *p<0.05 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere meslek / kariyer seçiminde anne iş durumlarına 

göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F=10,328, p<0,05). Gruplar arasındaki farklılaşmanın 

kaynağının belirlenmesi amacıyla post hoc testlerinden Scheffe testi kullanılarak annesi 

çalışmayan bireylerin (�̅� = 3,80) kariyer seçiminde ailenin etkisi algıları işçi (�̅� = 4,03) ve 

memur (�̅� = 4,25) olanlara göre daha düşük olduğu görülmüştür. 

Tablo 9’da verilen Anova Testi sonuçlarından da görüleceği üzere Psikologluk mesleğini 

seçen bireylerin babalarının iş durumuna göre anlamlı fark bulunmaktadır  (F=10,069, p<0,05). 

Gruplar arasındaki farklılaşmayı belirlemek için Scheffe testi kullanılarak  baba iş durumu 

memur (�̅� = 4,19) olanların kariyer seçiminde ailenin etkisi algıları çalışmıyor (�̅� = 3,71), işçi 

(�̅� = 3,85), serbest meslek (�̅� = 3,88) ve diğer (�̅� = 3,71)  olanlara göre daha yüksektir. 

Tablo 9: Baba İş Durumlarına Göre Meslek /Kariyer Seçiminde Ailenin Etkisi 

Psikologluk 

Mesleğini Seçme 
Baba İş Durumu N   ss F p Scheffe 

Meslek /Kariyer 

Seçiminde Aile Etkisi 

Çalışmıyor (1) 30 3,71 0,62 

10,069 0,000* 

(1-3) 

(2-3) 

(4-3) 

(5-3) 

İşçi (2) 69 3,85 0,64 

Memur (3) 120 4,19 0,56 

Serbest Meslek (4) 144 3,88 0,55 

Diğer (5) 71 3,71 0,66 

*p<0.05 
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Psikologluk mesleğini seçen bireylerin aile gelir durumuna göre yapılan Anova Test 

sonuçlarından da (Tablo 10) anlaşılacağı üzere gelir durumuna göre ailenin etkisinde farklılık 

bulunmaktadır (F=4,702, p<0,05). Bu farkı belirlemek amacıyla post hoc testlerinden Scheffe 

testi incelendiğinde gelir durumu yüksek (�̅� = 4,22) olanların kariyer seçiminde ailenin etkisi 

algıları orta (�̅� = 3,88) ortanın altı (�̅� = 3,77) ve düşük (�̅� = 3,67), olanlara göre daha yüksektir. 

Tablo 10: Ailenin Gelir Durumuna Göre Meslek /Kariyer Seçiminde Ailenin Etkisi 

Psikologluk 

Mesleğini Seçme 
Gelir Durumu N   ss F p Scheffe 

Meslek /Kariyer 

Seçiminde Aile Etkisi 

Düşük (1) 24 3,67 0,54 

4,702 0,001* 

(1-5) 

(2-5) 

(3-5) 

Ortanın Altı (2) 45 3,77 0,69 

Orta (3) 174 3,88 0,63 

Ortanın Üstü (4) 151 3,98 0,54 

Yüksek (5) 40 4,22 0,62 

*p<0.05 

Psikologluk mesleğini seçen bireylerin aile ilişki durumlarına göre yapılan Anova Test 

sonuçları Tablo 11’de verilmektedir.  

Tablo 11: Aile İle İlişki Durumlarına Göre Meslek /Kariyer Seçiminde Ailenin Etkisi 

Psikologluk 

Mesleğini Seçme 

Aile İle İlişki 

Durumu 
N   ss F p Scheffe 

Meslek /Kariyer 

Seçiminde Aile 

Etkisi 

Orta (1) 73 3,60 0,65 

28,981 0,000* 

(1-2) 

(1-3) 

(2-3) 

İyi (2) 205 3,85 0,60 

Çok İyi (3) 156 4,18 0,50 

*P<0.05 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere meslek seçiminde ailenin etkisi psikologluk 

mesleğini seçen bireylerin aileleriyle ilişki durumuna göre farklılık göstermektedir (F=28,981, 

p<0,05). Gruplar arasındaki farklılaşmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla post hoc 

testlerinden Scheffe testi incelendiğinde aile ile ilişki durumu iyi (�̅� = 3,85) olanların kariyer 

seçiminde ailenin etkisi algıları orta (�̅� = 3,60) olanlara göre daha yüksek, çok iyi (�̅� = 4,18) 

olanlara göre daha düşüktür. 
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SONUÇ 

Meslek /kariyer seçiminde ailenin etkisini incelemek amacıyla psikologluk mesleğini 

seçen bireyler üzerinde yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir; 

Aile faktörü, bireyin yaşamı üzerinde kararlaştırıcı bir role sahiptir (Kağıtçıbaşı, 1989). 

Meslek seçiminde ailenin etkisi bulunmaktadır. İlgili yazında olduğu gibi bu çalışmada da 

bireyin en önemli destek kaynaklarından biri olan ailenin meslek seçiminde etkisi olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Meslek seçiminde ailenin etkisi psikologluk mesleğini seçen bireylerin cinsiyetlerine ve 

yaşlarına göre farklılık göstermektedir.  

Buna benzer sonuçlar yapılan araştırmalarda da göze çarpmaktadır. Örneğin, meslek 

seçiminde ailenin tutumunun cinsiyete göre değiştiği, Türkiye gibi geleneksel değerlerin hakim 

olduğu toplumlarda ailelerin kız çocuklarına karşı daha korumacı bir tutum sergilediği (Özcan 

ve Eranıl, 2018); kadın ve erkeklere yönelik güçlü kalıp yargıların olduğu ve onların meslek 

seçiminde ya da belli bir alanda kariyer planlamasında kadınlar aleyhine daraltıcı bir etki, 

erkekler lehine ise özgürlükçü bir zemin hazırlayabildiği (Gündüz, Tarhan ve Kılıç, 2015) ifade 

edilmektedir. Dolayısıyla  meslek seçimi açısından değerlerin önemli ölçüde rol oynadığı, dişil 

ve eril değerlerin bu aşamada belirleyici olduğu (Lamsa;Sakkınen ve Turjanmaa, 2000), 

ailelerin meslek seçimi konusunda da yönlendirici rol oynadıkları söylenebilir.   

Bireyin kariyeri konusunda verdiği kararlar, genellikle yaşamın ilk 20-22 yıllarında 

gelişme gösteren bir durum olmakla birlikte, çocukluk ve ergenlik dönemlerinden yetişkinliğe 

kadar uzanabilecek bir gelişme sürecini kapsamaktadır  (Kuzgun, 2000).  17-19 ve 20-22 yaş 

gruplarının kendilerinden daha büyük yaş gruplarına kıyasla meslek seçimi ve bir alanda kariyer 

planlama konusunda başta aile olmak üzere yakın çevrenin etkisi altında kaldıkları, yaşın 

ilerlemesine bağlı olarak meslek seçimi konusunda ailenin etkisinin giderek azaldığı (Sarıkaya 

ve Khorshid, 2009) görülmektedir. Yapılan bu çalışmada da 18-22 yaş aralığında olanların 

kariyer seçiminde ailelerinin etkisi 23-27 ve 28 yaş ve üzeri gruplara nazaran daha fazla olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

Meslek seçimi veya belli bir alanda kariyer planlama genellikle 18-25 yaş aralığına işaret 

eden gençlik yıllarında meydana gelmekte,  bu yaş aralığındaki birey doğru tercih yapabilmek 

adına bazı uyarıcılara ve aile gibi yönlendirici, etki edici gruplara açık bir pozisyon (Pelit ve 

Öztürk, 2010) içerisinde olabilmektedir.  
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Meslek seçiminde ailenin etkisi psikologluk mesleğini seçen bireylerin anne ve 

babalarının eğitim ve iş durumu, ailenin gelir düzeyi ve aile ile ilişki durumuna göre de farklılık 

göstermektedir.   

Yapılan çalışmalarda da anne-babanın eğitim düzeyi arttıkça mesleki olgunluk puanının, 

bir meslekte karar kılma ve uygulamaya geçme durumlarının arttığı (Çakar ve Kulaksızoğlu, 

1997);  annenin eğitim düzeyi ile meslek seçimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu, annenin 

eğitim düzeyi arttıkça mesleklerle ilgili olumlu düşüncelerin ve mesleğin avantajlarının ön 

planda tutulduğu, annenin eğitim düzeyindeki düşüş  veya okur-yazar olmaması bireyin meslek 

seçiminde negatif etki yarattığı veya olumlu yönlendirmede bulunulamadığı (Sarıkaya ve 

Khorshid, 2009) vurgulanmaktadır.  Babanın öğrenim durumunun da  bireyin meslek seçimi 

yeterliliği üzerinde etkili bir faktör olduğu (Vurucu, 2010); baba eğitim düzeyi yüksek olan 

bireylerin seçtikleri alanlara duyulan ilgi, bireysel özellikleri ile uyumluluk, geleceğe ilişkin 

amaçlarına uygunluk, mesleki prestij gibi faktörlerin öne çıktığı ve nihai olarak seçilen alandan 

memnuniyetin olduğu, ancak baba eğitim düzeyinin düşük olduğu grupların okudukları alana 

ilişkin memnuniyetsiz oldukları (Owen ve ark., 2012) ifade edilmektedir.  

Meslek seçiminde bireyler anne babalarından destek almaktadırlar. Profesyonel düzeyde 

bir mesleğe sahip annelerin farklı meslekleri tanıyabilme imkanına sahip olabildiği, bu hususta 

değişik faktörleri göz önünde bulundurarak çocuklarını yönlendirebildiği (Özyürek ve Atıcı, 

2002);  çalışmayan, vasıfsız iş durumunda olan annelerin çocuklarının meslek seçimi 

konusunda etkisiz oldukları, ancak en az işçi düzeyinde olanların maddi ve bilgi destek 

açısından çocuklarının kariyer seçimine katkı sağlayabildikleri (Vurucu, 2010) ortaya çıkmıştır. 

Öte yandan baba mesleği serbest meslek olan bireylerin sosyal bilimler alanına yöneldiği, 

memur olanların ise fen bilimleri alanını tercih ettikleri, babası memur olan bireylerin aileleri 

tarafından kendilerine sağlanan maddi teşvikler, düzenli ve planlı yaşam neticesinde mesleki 

alan seçimi ve sonrasındaki süreçte başarılı oldukları (Sarıkaya ve Khorshid’in 2009) tespit 

edilmiştir.  

Meslek seçiminde ailenin gelir durumları düşük ve orta olan kişilerin seçtikleri mesleğin 

ekonomik güvence sağladığı, öte yandan gelir durumları yüksek olanların ise daha çok kişisel 

tercihleri ya da idealleri doğrultusunda meslek seçimi davranışında bulundukları (Türkdoğan, 

2014) tespit edilmiştir. Öte yandan Ensari ve Alay  (2017) tarafından yapılan çalışmada bireyin 

gerek ailesiyle olan gerekse diğer çevresel gruplar ile kurduğu ilişki düzeyinin onun meslek 

seçme davranışını bilgi ve tecrübe yönünden etkilediği ifade edilmektedir.  
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ÖZ 

Dünyada birçok işletme tarafından referans alınarak uygulanan ISO 9001 Yönetim 

Sistemi Standartları, işletmelerin ürün ve hizmetleri ile farklılık yaratarak müşteri 

beklentilerini tamamen veya beklentilerin ötesinde karşılayarak müşteri 

memnuniyeti sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yüzden, Kalite Yönetim Sistemleri’nin 

müşteri ve pazar açısından önemi giderek artmakta ve işletmelerin müşteri, çevre ve 

çalışan odaklı yaklaşımı her koşulda sağlıklı bir ömür sürdürmelerini güvence altına 

almaktadır. 

Bu çalışmada giriş bölümü ile ikinci bölümde Kalite kavramı ve Gelişim süreci, 

Kalite Yönetim Sisteminin ne olduğu açıklanmıştır, TKY ve 6 sigma yaklaşımlarına 

değinilmiştir.  

Üçüncü bölümde Bütünleşik Pazarlama ve Kalite Yönetimi İlişkisi tanımlanmış, Son 

bölümde ise Entegre Kalite ve Pazarlama Yönetim Sistemi (EKPYS) yaklaşımı 

açıklanmıştır.  

 
Anahtar kelimeler:  Kalite, TKY, Kalite Yönetimi,  Bütünleşik Pazarlama, EKPYS   

JEL Sınıflandırma Kodu:  M10, M31 

 

INTEGRATED QUALITY & MARKETING MANAGEMENT SYSTEM 

 
ABSTRACT 

 
ISO 9001 Management System Standards, which are applied with reference to many 

enterprises in the world, aims to provide customer satisfaction by meeting customers' 

expectations completely or beyond expectations by creating differences with 

products and services of enterprises. Therefore Quality Management Systems’ the 

importance of the customer satisfaction for the market and clients is gradually 

increasing and organization’s customer, environment and staff oriented approachs 

guarantees them a lasting lifetime.  

In this study, the concept of quality and development process, what is the Quality 

Management System, are explained, TQM and 6 sigma approaches are mentioned in 

the introduction and the second part. 

In the third part, Integrated Marketing and Quality Management Relationship is 

defined. In the last part, Integrated Quality and Marketing Management System 

(IQMMS) approach is explained. 

 
Keywords: Quality, TQM, Quality Management, Integrated Marketing, IQMMS 

JEL Code: M10, M31 
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1. GİRİŞ 

Kalite, yaşamın önemli bir parçası, özellikle de ticaretin vazgeçilmezlerindendir. 

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı her sektörde, müşteri beklentilerini iyi anlayan ve bu 

beklentileri karşılayabilen şirketler, sektörlerinde daha uzun yaşayabilme şansına sahip 

olmaktadır ve olacaktır. 

Endüstriyel üretimi gerçekleştiren ve her gün sürekli artan yeni kalite gerekleri ile 

karşılaşan endüstriyel işletmeler, giderek keskinleşen rekabet ortamında özellikle 90’lı yılların 

başından bu yana, çözümü çok zor bir sarmalın içindedirler. Bu ortamın getirdiği sıkıntıları 

aşmanın yolu, bütünleşik ve önleyici stratejileri bünyesinde barındıran yeni bir yönetim 

anlayışını gündeme taşıyan Kalite Yönetimi felsefesi ve Bütünleşik Pazarlama kültürünün 

yaşama aktarılmasıyla çözülebilir görünmektedir.  

Bu değişimin bilincine varan işletmeler başarıya ulaşmak için öncelikle yapısal anlamda 

bir dönüşümü gerçekleştirmek, eski anlayışlardan kurtularak yeni bir yaşama ayak uydurmak 

gereğini hissetmişlerdir. Üretim artışı, pazara ve müşteriye yönelik üretim / hizmet bu 

gelişmelerin temelinde yer alan başlıca gerekler olarak anlam taşımaktadır. Bu gereklerin yanı 

sıra üretimde esneklik, reaksiyon hızı, sürekli gelişme, yenilikçilik, zamanında üretim, fiyat, 

maliyet konularında ortaya çıkan sorunların oluşturduğu bulanık ortamı belirgin hale getirmek 

yine günümüzün Kalite Yönetimi ve Bütünleşik Pazarlama anlayışı ile aşılması gereken 

sorunlar arasında yer almaktadır. Kalite yönetimi ile Bütünleşik pazarlama anlayışının 

entegrasyonu, şirketin tüm fonksiyonlarıyla, müşteri odaklı işlettiği, entegre süreçlerin 

tümüdür. 

2.  KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE GELİŞİMİ 

2.1. Kalite Kavramı ve Gelişimi 

Kalite (Qualites), Latince “nasıl oluştuğu” manasında olan “qualis” sözcüğünden 

türemiştir. Kalite anlayışının kökenlerini Hammurabi Kanunları ile M.Ö. 18.yy.da Babil ’de 

ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Örnek verilecek olursa, ustayı inşaa ettiği yapının 

kalitesinden sorumlu tutan kanunlar mevcuttu. M.Ö. 15. yy.da Eski Mısır’da inşaatlarda 
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kullanılan taş bloklar, kullanılmadan önce şekil ve ölçülerinin özel aletlerle kontrol edilmesi de 

bir kalite kontrol faaliyeti olarak değerlendirilebilir (www.bilkalite.com, 2018).  

Eski Mezopotamya’da M.Ö. 3. yy.da Sümerler noksansız bir ölçüm sistemi üretmişlerdi 

ve bu sistem Babil kültüründen Yunanistan’a, oradan da Roma İmparatorluğu’na ulaşmıştır. 

Akdeniz ülkeleri bu ölçü birimlerini, batıda 19. y.y.da kullanılmaya başlayan ölçü birimlerine 

kadar kullanmıştı. Başlarda, nitel değerlerin öne çıktığı değerlendirmeler ve ölçüler süreç 

içinde, nicel ölçülere doğru gelişme sağlamıştır. Bu gereksinimler ürünlerin dolaşımında ve 

ticaretinde kullanılmaya başlamıştır (www.wikipedia.org, 2018). 

Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları ile doğrudan ilgisi bulunan ve bu beklentiler ve 

ihtiyaçların değişken olması sebebiyle, kalitenin herkes için belirlenmiş, kabul görmüş bir 

tanımı oluşturulamamıştır. Kalite, müşterinin karakteristikleri, sosyo-ekonomik durumuna 

bağlı olarak değişen, çeşitli beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen öznel bir tür 

kavramdır. Kalite kavramı, zaman içerisinde, birbirinden farklı birçok şekilde tanımlanmıştır 

aslında. Bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir (Şimşek, 1998:6); 

Kalite; 

•   Mükemmellik derecesidir. 

•   Müşteri memnuniyetidir.  

•   İhtiyaçlara uygunluktur. 

•   Kullanıma uygunluktur. 

•   Ürün ya da hizmetin değeridir. 

•   Spesifikasyonlara uygunluktur. 

•   Müşteri beklentilerini karşılamak veya aşmaktır. 

Gereklilikler, istekler, ekonomik ve sosyal çevre, dini ve kültürel yapılar, gelenekler, 

ekonomik seviye, eğitim,  teknoloji, coğrafya, kalitenin müşteri tarafından algılanmasını 

etkilemektedir. 

Kalite kavramı ile ilgili nesnel ölçüt yoktur, kalitenin doğası karşılaştırmaya 

dayanmaktadır. Sürdürülebilir kalite, hiçbir zaman tesadüf değildir ya da kendiliğinden ortaya 

çıkmaz. Zaman içinde kalite algılanışı dolayısıyla da, tanımı değişim göstermiştir. Kalite, 

müşteri beklenti ve algılayışı ile doğrudan ilgili bir kavram haline gelmiştir. Önceleri “pahalı 

kalitelidir” şeklinde hakim olan görüş önemini yitirmiştir. Bir çok tanımı bulunduğu halde, 
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kaliteyi, ürün ya da hizmetin müşteri gereksinimlerini karşılaması ve beklentilerine uygunluğu 

olarak tanımlayabiliriz (Karademir, 2010:2). 

2.2. Kalite Yaklaşımları 

Kalite ilgili çeşitli yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımlar kalite iyileştirme 

sürecinin benimsenmesinde ve organizasyonda sürekli geliştirmenin bir yönetim felsefesi 

haline gelmesinde çok önemli rol oynar. Bu bağlamda literatürde yeralan yaklaşımlar aşağıda 

kısaca açıklanmıştır (Sarıkaya, 2003:60). 

2.2.1. Deming Yaklaşımı 

Edward Deming günümüzün dünyasında, kalite öncüleri arasında yerini almaktadır. 

Üretimde verimliliğin, insanların katı kurallar içinde üretim miktarı kaygısıyla değil de, 

müşterileri beklentileri ve pazarı dikkate alan sürekli gelişme anlayışına sahip bir çalışma 

ortamında sağlanabileceğini savunmaktadır. Kalite geliştirme yaklaşımı olarak tanımlanan bu 

yaklaşımda, değişiklikler için gerekli teori Edward Deming tarafından 1986’da ortaya atılmış 

ve “kalite ve verimlilikte zincir reaksiyonu” olarak bilinir.  Şekil-2.1’de teori özetlenmektedir. 

Kuruluş, kalite geliştirme üzerine odaklanırsa, verimliliğin artması ve maliyetlerin azalması 

takip edecektir veböylece ürün veya hizmetin fiyatı ucuzlayacak, Pazar payı da bu sayede 

artacaktır (Sarıkaya, 2003:60). 

 

Şekil-2.1. Deming’in Kalite Zincir Reaksiyonu 

Kaynak: Nilgün, SARIKAYA (2003). Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Yay. Sakarya:60 
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Toplam kalite yönetiminde (TKY), performans değerlendirme ve ölçümünde Edward Deming 

’in PUKÖ döngüsü uygulanır. PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) Bkz. Şekil-2.2. 

 

Şekil-2.2. PUKO Döngüsü (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) 

Kaynak: Nilgün, SARIKAYA (2003). Toplam Kalite Yönetimi,  Sakarya Yay. Sakarya:61 

 Planla: İlk adım planlamadır. Burada planlanan işin kim tarafından, neden, ne zaman, 

nasıl, nerede, ne kadar sürede yapılacağı belirlenir. Hedefler belirlenirken, alınacak 

kararlar doğru, kesin verilere dayalı olmalıdır.  

 Uygula: İkinci adımdır. Önceki adımda planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi, yöntem 

ve zamanlarda gerçekleştirildiği adımdır. Kullanılan istatistiksel tekniklerden elde 

edilen veriler sonraki adıma girdi oluşturur. 

 Kontrol et: Üçüncü adımdır. Planlanan hedeflere ne seviyede ulaşıldığı belirlenir. 

Hedefler tutturuldu ise, yapılan uygulama aktiviteleri kontrol edilir ve standart hale 

getirilir. 

 Önlem al: Dördüncü adımdır. Planlanan faaliyetlerle, yapılan aktiviteler içinde ortaya 

çıkan farklılık ve sapmaların nedenleri araştırılır, bunların ortadan kaldırılması için 

aksiyonlar alınır. 

2.2.2. Juran Yaklaşımı 

Juran, istatistiksel proses kontrolün (IPK) kurucusudur ve diğer gurular gibi ürün 

kalitesinin bir sistem ve yönetim sorumluluğu olduğunu savunmuştur. Kaliteyi “kullanıma 

uygunluk” olarak tanımlar. Toplam kalite yönetimi uygulamalarının fikirsel öncülerindendir. 

Amacı, uygunluğun arttırılması ve kalitesizlik maliyetlerinin azaltılmasıdır. Juran’ın kalite 

programı planlama, organizasyon ve kontrol olmak üzere üç yönetim alanından oluşur ve 
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tanımlı hedeflere ulaşmak için, yönetimin sorumluluğu üzerine odaklanır. Kalite iyileştirmesi 

için Juran 7 aşamalı bir süreç tanımlanmıştır (Sarıkaya, 2003:64-65). 

•   Üst yönetimin kararlılığı ve ön hazırlık çalışmaları başlaması 

•   Çok önemli projelerin belirlenmesi 

•   Atılıma başlamadan önce, çalışma gruplarının belirlenmesi 

•   Tanılama ve çözüme özgü analizlerin yapılması 

•   Kuruluşta dönüşüme karşı eğilimle mücadele  

•   Değişim programının başlaması 

•   Kontrolün yapılması 

 

2.2.3. Feigenbaum Yaklaşımı 

Kalite, kuruluş entegrasyonunu yönetmenin yoludur. Bir şirkette,  kalite açısından kayda 

değer gelişmeler sağlayabilmek için, şirketi içerisindeki tüm çalışanların katılımının sağlanması 

gereklidir. Kalite problemlerine kısa vadeli çözümler sağlayan yaklaşımlar terk edilerek, 

organizasyonda herkesin katılımı ile sağlanabilecek müşteri odaklı bir kalite yönetim süreci 

entegre edilmelidir. Feigenbaum, kalite yönetimine maddi bir yaklaşım getirmiştir. Kalitesizlik 

maliyetini üç başlıkta toplamıştır; önleme, değerlendirme, başarısızlık maliyetleri.   

Kalite verilerinin oluşturulması ve izlenmesi kalite iyileştirme programının önemli bir 

işlevi olmaktadır. Bu nedenle de Feigenbaum, kalite iyileştirme programıyla kalitesizliğin 

toplam maliyetler içindeki payını % 25-30 indirmeyi ve operasyon maliyetlerini mümkün 

olduğu kadar azaltmayı hedeflemiştir. Kalite iyileştirme sürecinin güçlendirilmesi ve 

desteklenmesi, süreci bir alışkanlık haline getirilmesi, kalite ve maliyetin birbirini tamamlayıcı 

amaçlar olarak yönetilmesi konusunda yönetim desteği son derece önemli ve gereklidir. 

Feigenbaum toplam kalite yönetimi uygulamasında başarı için on kademelik bir ilkeler dizisi 

önermiştir (Sarıkaya, 2003:65). 

2.2.4. Crosby Yaklaşımı 

İlk olarak 1961 de “0 hata” kavramı ile tanınmıştır. Bu kavram bütün hataların 

engellenebilir olduğunu savunan yaklaşımdır. “0” hata önceleri Amerika’da motivasyon aracı 

olarak tanındı ve başarısız oldu.  Fakat 80’li yıllarda Motorola şirketi “6 Sigma mekanik tasarım 

tolerans” adı altında bir teknik doküman şeklinde, mükemmellik kavramını tekrar gündeme 
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taşıdı. 6 Sigma tekniği çoğunlukla üretim sektöründe kullanılmıştır ve kullanılmaya devam 

etmektedir. 

Aslında 6 Sigma bir şirketin, bir ürün veya hizmeti hatasız olarak üretme olasılığını, 

ölçmek için kullanılmaktadır (Sarıkaya, 2003:66). 

Crosby kaliteyi 4 ilke ile açıklamıştır; 

1.  Kalite, organizasyonda belirlenen şartlara uygunluktur.  

2.  Kaliteye hataları bertaraf ederek ulaşılabilir.  

3.  Kalite performansının standardı “0 hata” dır. “Kabul edilebilir kalite düzeyi” diye bir 

şey yoktur. 

4.  Kalite ölçümü, üretimde gerekli şartlara uymanın maliyetidir.  

 

2.3. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 

Toplam Kalite Kontrolün ortaya çıktığı ülke ABD ‘dir.  Fakat bu kavramın Kalite 

Kontrolü de aşıp, bir yönetim kontrol sistemi haline gelmesi ve kalite de mükemmelliğe gidişin 

tek yolu olarak kabul edilmesi Japonya ’da olmuştur. 1970’li yıllarda, Japonya ürünleriyle 

pazarı değiştirmeye başladığında, rekabet üstünlüğünü  tekrar ele geçirmek isteyen Amerikalı 

firmalar, başta Ford ve GM olmak üzere, Japonya’yı örnek alarak ülke çapında bir hareket 

başlattılar. Özellikle 70 ve 80’li yıllarda, Japonların bu işi nasıl başardığının cevabını bulmak 

amacıyla çok fazla sayıda araştırma yapılmıştır ve sadece Japon yönetim sisteminin 

özelliklerini anlama amacıyla yetinmemiş, aynı zamanda Japonya’nın sosyo-kültürel 

özelliklerini de ilgi odağı haline getirmiştir. Aslında batıdan alınan bilgilerin ve temel yönetim 

kavramlarının, bu denli başarılı bir şekilde uygulamasının sebebi geri planında, Japon 

kültüründen kaynaklanan ve başka ülkede olmayan özelliklerdir. (Şimşek, 2000). 

Aslında Japonya ‘nın bu kadar başarılı olmasına sebep olan ve başlarda diğer ülkelerde 

uygulanamayacağı iddiası, Daha sonraları bir çok batılı şirketinde Japon felsefesini 

uygulayarak gerçekleştirdikleri gelişmelere bakıldığında, bu iddianın geçerli olmadığını 

söyleyebiliriz (Yenersoy, 1997:19-20). 
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2.3.1. TKY ve Temel Kavramları 

Ürün / hizmeti alan ve bunları sunanların, isteklerinin sağlanması  temelinde, çalışanların 

bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli 

gelişmesini amaçlayan bir yönetim tekniği ve felsefesidir.  

•  Misyon: Kurumun varoluş amacıdır.  

•  Vizyon: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. 

Örgüte ilişkin hedeflenen bir geleceği tasarlama, geliştirebilme ve paylaşabilmedir.  

•  Sıfır hata: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, önlenerek, aynı hatanın 

tekrarlanmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine 

dayanır.  

• Hedefler: Kurum amaçlarına ulaşmak için yapmak istenilen ölçülebilir faaliyetlerdir. 

• Sinerji: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük ve takım 

çalışmasıyla ortaya çıkan enerjiye sinerji denir.   

 

TKY İlkeleri; 

•    Liderlik 

•    Müşteri odaklılık 

•    Kişilerin katılımı ve iletişim 

•    Sürekli gelişme “kaizen” 

•    Süreç yönetimi 

•    Önleyici yaklaşımlar 

•    Hedeflerle yönetim 

•    Sürekli eğitim / öğrenen organizasyon  

2.4.  6 Sigma  

6 Sigma çeşitli şekillerde tanımlanabilir. 6 Sigma bir süreç ölçüm yöntemidir. Bir 

kuruluşun kültürünü değiştirme yönünde bir yaklaşımdır. Milyonda 3,4 hata olarak tanımlanır 

ve mükemmele yakınlık hedefidir. 6 Sigma, süreçlerde performans, başarı ve liderliği 

yakalamak ve sürekliliğini sağlamak hedefinde olan bir tekniktir. 6 Sigmayı yürüten 

mekanizma, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi anlama,  veriler ve istatiksel analizleri 
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belirli bir disiplin içerisinde kullanma, süreçleri yönetme ve iyileştirmekten oluşur (Pande, 

Neuman, Cavanagh, 2002). 

2.4.1. 6 Sigma Sisteminin Faydaları    

6 Sigmayı stratejik planlamada operasyonlara ve müşteri hizmetlerine kadar birbirinden 

çok değişik alanda ve sorun karşısında uygulayabilir ve gayretlerinizin etkisini maksimuma 

çıkarabilirsiniz.    

6 Sigmanın, hizmet sunan kuruluşlarda ve üretim harici faaliyetlerde sağladığı potansiyel 

kazançlar “teknik” ortamlar ile aynı derecede önemlidir.    

6 Sigma’dan sağlanacak maddi kazanımlar değer olarak, elle tutulmayan kazanımların 

gerisinde kalabilir. Kendine güvenlerin artığı, yeni beceriler edindikleri ve süreçlerini 

iyileştirdikleri için enerji yüklenmiş ve coşkuyla dolu insanlarla konuşmak bazen her şeyden 

önemli olabilir (Pande, Neuman, Cavanagh, 2002).   

6 Sigma sisteminin temel yararları şöyle sıralanabilir; 

•    Müşteri bağlılığı  

•    Çevrim zamanı düşmesi  

•    Hata oranının azalması  

•    Maliyetin düşmesi  

•    Pazar payının artması 

•    Kültür değişimi  

•    Verimliliğin artması  

•    Ürün-hizmet gelişimi 

 

2.4.2. 6 Sigma’nın Altı Teması  

6 Sigma felsefesinin odaklandığı altı tema vardır, bunlar aşağıda belirtilmiştir, bu temalar baz 

alınarak yüksek kalite düşük maliyet ve mudalardan kurtulmak daha kolay bir hal alacaktır 

(Çakıroğlu, 2008); 

•   Müşteri Odaklılık 

•   Verilere Odaklı Yönetim 

•   Süreç Odaklı, Yönetim ve Geliştirme 

•   Proaktif Yönetim 

•   Sınırsız İşbirliği 

•   Mükemmele Yönelme ve Başarısızlığa Karşı Hoşgörülü Olma 
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3.  BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA ve KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

3.1. Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) 

ISO; “International Organization for Standardization” un kısaltmasıdır. ISO 9001 ise 

ISO’nun oluşturduğu, bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 bir sertifika ile 

belgelenen, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul edilmiş bir yönetim 

sistemine uygun olarak, yönetildiğini ispat eden ve kuruluşun ürün veya hizmet kalitesinin 

sürekliliğinin sağlanması için güvence niteliğindedir. 

ISO 9001 etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemini tarif eden yönetim sistemi 

standardıdır. Kuruluşlar, bu standardın gereksinimlerini sağladığında ISO 9001 sertifikasını 

alabilir. Sertifika, kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda 

uygun olduğunu tanımlar. Merkezi İsviçre ’nin Cenevre şehrinde bulunan Uluslararası 

Standardizasyon Organizasyonu (ISO) ‘ya 100’den fazla ülkenin üyeliği vardır. Sertifikasyon 

şirketlerini yetkilendirme ve denetleme görevi, üye ülkelerin akreditasyon kurumlarına 

verilmiştir. (https://www.iso.org/) 

Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK ’tadır (Türk Akreditasyon Kurumu) 

(http://www.turkak.org.tr). 

ISO 'nun günümüzün dünyasında en önemli görevi ISO 9001 standartları ve diğer sistem 

ve ürün standartları gibi, uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki 

teknik engelleri önlemektir (çeşitli ülkelerde benzer teknolojiler, farklı standartlar ticaret 

önünde engel teşkil etmektedir). 

Dünyada bilgi, iletişim ve teknoloji alanındaki büyük gelişmeler toplumları sert bir 

rekabete ve ekonomik bir yarışa sürüklemektedir. Bu dünya düzeninde, sürdürülebilir rekabetçi 

olmak ancak tüm sektörlerde müşteri istek ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet 

sağlanmasıyla gerçekleşebilir. İşletmelerde, tasarım aşamasından üretim, pazarlama ve satış 

sonrası hizmetlere dek, tüm fonksiyonları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite 

yönetim sisteminin uygulanmasıyla olabilecektir.  

Günümüzde ISO 9001 standartları 1987 yılında yayınlandığı tarihten beri, en çok ilgiyi 

ve uygulama alanını bulan uluslararası standarttır (Çakmak, 2007:12). 

ISO 9001, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması esnasında, uygulanması gerekli şartların 

tanımlandığı ve sertifikasyon denetimine tabi olan standarttır. Aynı zamanda verilen 
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sertifikanın da ismidir. Bu standart ortalama 5 yılda bir gözden geçirilmekte ve uygulayıcı 

kuruluşların görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojideki gelişmeler neticesinde, 

gerekli güncellemeler yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 

yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir yani versiyon tarihidir. Bkz. Şekil-3.1. 

ISO 9000 standartlarının tarihsel gelişimi (Karademir, 2010:11); 

•    1963: MIL-Q -9858 standartları (ABD savunma sanayiinde)  

•    1968: AQAP standartları (NATO üyesi olan ülkelerde)  

•    1979:  BS 5750 (İngiltere ’de)  

•    1987: ISO9000 serisi (ISO tarafından tüm dünyada)  

•    1988: EN 29000 standartları (CEN tarafından)  

•    1988: TS 6000 (Kalite Güvence Sistem standardı olarak)  

•    1991: EN ISO 9000  

•    1994: Standart Revizyonu (9001:1994, 9002:1994, 9003:1994)  

•    1996: EN 29000 serisi EN ISO 9000 olarak yayınlandı 

•    2000: Standart Revizyonu (ISO 9001:2000)  

•    2008: Standart Revizyonu (ISO 9001:2008)  

•    2015: Standart Revizyonu (ISO 9001:2015).  

 

Şekil-3.1. ISO 9001:2015 Yapısı 

Kaynak: Quality Management Systems-Requirements (EN ISO 9001:2015 standard)’ından yararlanılarak 

araştırmacı tarafından çizilmiştir.) 
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ISO 9001 sistemini uygulamak çalışanların; kalite bilincini ve şirketin piyasada ki 

prestijini arttırarak pazarlama çalışmalarında rakiplerden farklılık sağlar.   Uluslararası 

geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği, ticari avantajlardan yararlanarak 

(ihracat için kalitenin sertifikayla ispatlanabilmesi) müşteri memnuniyetinde ve müşteri 

sadakatinde artış sağlar. Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma, girdi, proses 

ve nihai kontrollerin etkin olarak yapılması, tedarikçi seçiminde, değerlendirilmesinde kolaylık, 

şirket içi yetki ve sorumlulukların tespitinde kolaylık sağlar. İşletme faaliyetlerinin 

standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun oluşturulması, geçmişe ait kayıtların 

düzenli şekilde tutulmasını sağlar. Veriler ve istatistiksel kontroller doğrultusunda, durum 

analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe dönük kararlarda bu analiz sonuçlarının 

kullanılabilmesi ve en önemlisi kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmasını sağlar. 

3.1.1. Kalite Yönetim Prensipleri 

ISO 9001 standardı Uluslararası Standart Organizasyonu, tarafından uluslararası standart 

olarak yayınlanan ve hali hazırda Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte birçok ülkede 

belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan uluslararası Kalite Yönetim Standardı’dır ve 

7 Kalite Prensibine dayanmaktadır. (ISO 9001:2015:vi) 

 Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu sebeple müşterinin şimdi ki 

ve gelecekte ki ihtiyaçlarını anlamak ve müşteri şartlarını yerine getirmek, müşteri 

beklentilerini de aşmaya çalışmak şirketin amacı olmalıdır.  

 Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idari birliğini sağlar. Kişilerin, kuruluşun 

hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu ortamı oluşturmak ve sürdürmek 

liderin işidir.  

 Personel Bağlılığı: Her seviyede ki kişiler, o kuruluşun özüdür ve bu kişilerin tam 

katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.  

 Süreç Yaklaşımı: İstenen sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar, bir süreç olarak 

yönetildiğinde daha verimlidir. 

 İyileştirme: Şirketin toplam performansının sürekli geliştirilmesi, o şirketin kalıcı 

hedefi olmalıdır.  

 Kanıta Dayalı Karar Alma: Etkili kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.  

 İlişki Yönetimi: Şirket ve tedarikçileri birbirinden bağımsızdır ve karşılıklı fayda 

ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratmasını sağlar. 
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3.1.2. ISO 9001 Standardı ile Kalite Yönetim Sistemi Süreç Yaklaşımı 

Bu standart müşteri gerekliliklerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için 

kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sağlanmasında süreç 

yaklaşımının benimsenmesini destekler. Süreç yaklaşımının uygulanmasıyla ilgili şartlar 

standardın Madde 4.4 ’ün kapsamında yer almaktadır. Birbiri ile ilişkili süreçleri bir sistem 

içerisinde anlamak ve yönetmek, kuruluşun amaçlanan sonuçlara erişmek için etkinliği ve 

verimliliğine katkı sağlar ve işletmenin performansını arttırır (ISO 9001:2015:vii). 

Süreç yaklaşımı, şirketin politikası ve stratejik hedeflerine ulaşmada süreçlerin sistematik 

olarak tanımlanmasını, yönetimini ve birbiri ile etkileşimini içerir. Süreçlerin bir bütün olarak 

yönetilmesine, fırsatlar sağlamak ve istenmeyen sonuçları önlemek, risk bazlı düşünmenin 

odağı olan PUKÖ döngüsü ile başarılabilir. Bkz. Şekil-3.2. (ISO 9001:2015:vii). 

Kalite yönetim sisteminde süreç yaklaşımı, şartların yerine getirilmesi ve sürdürülmesini, 

süreçlere değer katma açısından dikkat çekilmesini, etkili ve verimli süreç performansına 

ulaşılmasını, veri analizini esas alan, süreçlerin geliştirilmesini sağlar.  

 

Şekil-3.2. KYS Süreç Yaklaşımı  (ISO 9001:2015 revizyonuna göre) 

Kaynak: Quality Management Systems-Requirements (EN ISO 9001:2015 standard)’ı baz alınarak araştırmacı 

tarafından çizilmiştir. 

3.1.3. Risk Bazlı Düşünce 

Risk bazlı düşünce, etkili bir kalite yönetim sistemine ulaşmada önemli bir yere sahiptir. 

Bu kavram örneğin potansiyel uygunsuzlukları önlemek için önleyici faaliyetlerin 
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gerçekleşmesi, oluşan herhangi bir uygunsuzluğun analizi ve çözüm faaliyetleri 

gerçekleştirerek, yeniden ortaya çıkmasını önlemek dahil, önceki standart versiyonlarında üstü 

kapalı olarak yer almakta idi. 

• Hepimizin en iyi sonucu elde etmek için otomatik olarak ve sık sık bilinçaltında 

yaptığımız bir şeydir 

• Risk kavramı ISO 9001’de daima örtülü olmuştur, 2015 revizyonu daha açık hale getirir 

ve tüm yönetim sistemi içine inşa etmiştir 

• Riskin başlangıçtan itibaren düşünüldüğünü garanti eder 

• Önleyici faaliyeti, stratejik ve operasyonel planlamanın bir parçası yapar 

ISO 9001 standardı şartlarını sağlamak için şirketin, risk ve fırsatları belirlemek amacıyla 

faaliyetler planlaması ve uygulaması gereklidir. Risk ve fırsatların belirlenmesi, kalite yönetim 

sisteminin etkinliğinin arttırılması, gelişmiş sonuçlara ulaşma ve olumsuz etkileri önlemek için 

çok önemlidir (ISO 9001:2015:ix). 

3.2. Bütünleşik Pazarlama 

Bütünleşik Pazarlama, pazarlama anlayışında ortaya çıkan farklı bir stratejik yaklaşımdır. 

Bütünleşik pazarlama stratejileri ile pazara sunulan ürün veya hizmetin, tasarım aşamasından 

başlayarak müşteri memnuniyetinin sağlanması ve müşteri istek ve beklentilerinin göz önünde 

bulundurulması durumudur (Telli, 2003:10-13). 

Bu stratejiler çerçevesinde kendini gösteren pazarlama anlayışı, işletmenin doğrudan 

müşteriyle kuracağı ilişkilerle sınırlı bir anlayış değildir. İşletmenin yakın çevresinde yer alan 

bayi, tedarikçi, çalışanlar, hissedarlar gibi paydaşları işletmeye yapacakları katkılar bakımından 

ele alır. Müşterinin memnun edilmesi hedefine katkıda bulunacak olan tüm unsurlar, işletmenin 

diğer unsurları kadar önemli ve etkili kabul edilir. Bu anlayışa göre işletme ve çevresinde yer 

alan unsurların tümüne geleneksel pazarlamadaki konumlarına göre daha önemli bir konu 

kazandırılır. 

Üretim yönlü şirketlerden bütünleşik pazarlama yönlü işletmelere geçiş, kurumsal 

yapıdaki birçok değeri yeniden gözden geçirerek taşların yerinden oynamasını sağladığı için 

pazarlamada bir devrim olarak kabul edilir. Modern bir pazarlama anlayışı olarak 

nitelendirilebilecek olan bütünleşik pazarlamayı benimseyen işletmelerde geçmişte 

pazarlamanın 4P ’si olarak adlandırılan ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım işlevlerini 

gerçekleştiren pazarlama fonksiyonlarının odaklandığı noktalara ilişkin fikirler değişime 
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uğramakta ve bu yeni anlayışta işletmeler hedef noktalarını müşteri memnuniyetine 

yöneltmektedirler. 

Pazarlamada müşteri devri olarak nitelendirilen bu gelişmeler, müşterinin odak noktasına 

çekilmesini sağlamış ve müşteri değerini ön plana çıkarmıştır. Bu anlayış günümüzde 

netleşerek 4C olarak tanımlanan, müşteri değeri, müşteriye uygun maliyet, müşteri satın alma 

kolaylığı ve uygunluğu ile iletişim olarak tanımlanan unsurları ön plana çıkarmıştır. Bütünleşik 

pazarlama anlayışının pazarlamaya yansıması açıkça görülebilmekte ve müşteriyi yıldızlaştıran 

bütünleşik pazarlama anlayışına doğru eğilim giderek artmaktadır (Kotler, 1999). 

Günümüzdeki koşullar pazarlamada gerçekleştirilen hedeflerin değerlendirilmesi 

açısından da birtakım değişiklikler yapılmasını getirmektedir. İşletmeler artık müşterinin 

işletmeye ne kadar katma değer yarattığını ölçmenin yanı sıra işletmenin ve işletmeyle ilgisi 

bulunan unsurların tümüyle müşteri gözünde ne kadar değer yarattığını da anlamaya 

çalışmaktadırlar. 

Müşteri değeri, her geçen gün şirketlerin daha çok önem verdiği bir konu haline 

gelmektedir. Müşteri değerinin tanımlanması ve bu değerin müşteri için ne ifade ettiği ile ilgili 

olarak yapılacak tanımların ortaya koyulmasında bir takım zorluklar bulunmaktadır. Bu değerin 

bilinmesi ve göz önünde tutulması, ürünün tasarımından tedarike ve dağıtıma kadar şirketlere 

yarar sağlarken müşterilerine temin ettiği fayda ile müşterinin elde tutulmasını mümkün hale 

getirmektedir (Telli, 2003:10-13).  Müşterilere fayda sağlamak konusunda kararlılık getiren bu 

anlayış, veri tabanı teknolojisiyle desteklenerek kazanılan bilgilerin değerlendirilmesini sağlar. 

Ortaya çıkan teknolojik güç sayesinde bilgi kullanımı daha kolay uygulanır hale dönüşür. 

Bütünleşik pazarlama yaklaşımı ile yapılandırılan bilgi sistemlerinden elde edilecek 

verilerden doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde yarar sağlanabilir. Bu sayede kitlesel 

özel üretim, müşteriye satın alacağı ürün/hizmet konusunda seçim kolaylığı, fiyat indirimi ve 

isteğe uygunluk gibi seçeneklerle bunların getireceği çeşitli avantajların tespit edilmesi 

kolaylaşır. Çalışanlar ve işletme adına ilişkide bulunan aracı kurumlarda karar vermede hız 

kazanarak, gerekli miktarda sipariş verme, görüş bildirme gibi avantajlar elde ederler. 

Bütünleşik pazarlama işletmenin her yönden çağın olanaklarına uygun yetenekler geliştirmesini 

sağlayabilecek bir pazarlama anlayışıdır ve bu konuda geliştirilecek stratejilerle 

desteklenmelidir (Telli, 2003:10-13). 
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3.2.1. Bütünleşik Pazarlama Felsefesi 

Bütünleşik pazarlama felsefesi, geleneksel pazarlama anlayışına göre ortaya çıkardığı 

farklar sebebiyle pazarlamada yeni bir yaklaşımdır. Bütünleşik pazarlama stratejilerinde, 

işletmenin sahip olduğu tüm olanak ve yeteneklerinin birleştirilmesini benimseyen 

bütünleştirici bir yaklaşım hakimdir. 

Bu işletme mantığında, işletme faaliyetlerinde hizmet sunma yerine birileri devre olan 

çözüm ortaklığına doğru gitme anlayışı baskın hale gelir, Bu sebeple bütünleşik pazarlama 

anlayışı yalnızca pazarlama departmanının pazarlama yapması yerine tüm kurumun pazarlama 

yönlülüğü benimsemesini gerektirir. Bu da işletmedeki ilişkilerin gelişmesini sağlayarak 

toplam sinerjiyi müşteri yönlü düşüncelerle kullanma düşüncesini ortaya çıkarır. Bütünleşik 

pazarlama, kurum içinde çalışanların rekabetini artırır fakat kişisel çekişmeleri azaltarak 

süreçlerin sorgulanması anlayışını ortaya çıkarır. 

Bütünleşik pazarlama anlayışında işletme tarafından gerçekleştirilen faaliyetler 

birbirinden bağımsız bireylerin gerçekleştirdiği faaliyetler olarak düşünülmez. Her birey 

işletme içinde yer alan unsurlarla ve işletme çerçevesindeki sistemlerle etkileşen faaliyetler 

zincirinin bir halkası olarak kabul edilir. Bu zincirde müşteri her halkada kendi ürettiği 

değerlerle temsil edilerek işletmeyi amaçlarına ulaştıran sistemlerdeki yerini alır. Bu yüzden 

bütünleşik pazarlama anlayışında işletme faaliyetleri, müşterilerle ilişkilere dönük çabalarla 

birlikte ele alınır ve faaliyetler buna göre yürütülür. Pazarlama, satın alma, muhasebe, finans, 

üretim, tedarik gibi konular dağıtım kanalları ve tedarik zinciri yönetimi, bilgi yönetimi, müşteri 

ilişkileri yönetimi gibi unsurlar birbirlerinden bağımsız olarak görülmez ve bütün faaliyetin 

merkezine müşteri ile veri ve bilgiler yerleşir, Böylece pazarlama işletmenin faaliyet alanına 

yayılır (Telli, 2003:51-53). 

Bilindik pazarlama iletişim araçlarının “halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış,  satış 

geliştirme, direkt pazarlama, CRM, sponsorluk, fuar ve sergi vb.” bütün olarak kullanılması 

gerekliliği, bütünleşik pazarlama kavramının oluşmasına olanak sağlamıştır. Bütünleşik 

pazarlama iletişimi aslında şirketle, mevcut olan ve potansiyel müşterileri arasında ilişkileri, 

etkili ve ekonomik biçimde etkileyecek pazarlama iletişimi unsurlarının stratejik 

koordinasyonudur denebilir. 

BPİ, daha önceden belirlenmiş, kurumsal pazarlama hedeflerine ulaşmakta, en büyük 

ekonomikliği, verimliliği, etkililiği, gelişimi sağlayacak şekilde seçilmiş, hedef kitlelere göre 
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tüm pazarlama iletişimi uygulamalarının, planlamasında, uygulanmasında ve kontrolünde, 

bütün firma çalışanlarının koordinasyonunu sağlayan sistematik süreçtir (Pickton ve Broderick, 

2001:67). 

4. ENTEGRE KALİTE ve PAZARLAMA YÖNETİM SİSTEMİ 

Kalite yönetim sistemi, işletmede operasyonların sürekli iyileştirilmesi, organizasyondaki 

bütün çalışanların katılımı ve müşteri memnuniyetini amaçlayan hedefi ile sıfır hata ve 

minimum maliyetle kaliteli ürün elde etme isteğini tanımlar. 

Kalite yönetim sistemleri ile Bütünleşik pazarlamayı entegre edip, etkili  ve verimli 

şekilde uygulayan şirketlerde, ürün ve hizmet kalitesi artışının yanı sıra çevre ve iş güvenliği 

sağlanacak, tüm tarafların beklentileri karışlandığı için çalışan ve tedarikçi memnuniyeti de 

artacaktır. 

İşletmenin hizmet kalite ve verimi, haliyle rekabet gücü artmaktadır. Şirketler görev ve 

sorumluluklarının, yetkinliklerin belirlenmesi, iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi, 

benchmarking, ürün-iş-çevre güvenliği, kalite planlama, eğitim, risk analizleri ve sürekli 

iyileştirme gibi verimliliklerini arttırma imkanına kavuşurlar. Böylece değişen dünya şartlarına 

ve pazarın ekonomisine uygun, öğrenen ve gelişen kurumsal yapıya ulaşmada altyapı 

oluşturulmuş olur.  

Entegre Kalite ve Pazarlama Yönetim Sistemi anlayışı, işletme stratejilerinde 

değişikliklere gidilmesini gerektirir. İşletmeyi kendi yapısıyla ve kuruluşun bağlamının (bayi, 

servis, tedarikçi, sektör, sosyal sorumluluk vb.) entegre olarak ele alıp bunlara uygun pazarlama 

fırsatlarını doğru zaman, yer ve koşulda ortaya koyma amacına yöneltir. 

 

Şekil-4.1. Entegre Kalite & Pazarlama Yönetim (EKPYS) Modeli 

Kaynak: Araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Tüm stratejik değişimlerde olduğu gibi bütünleşik pazarlama stratejilerinin ortaya 

koyduğu ana düşünceleri kullanabilmek ve buna uygun yapı değişikliklerini gerçekleştirmek 
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önemlidir. Bu sebeple yenilikçi gelişmelere uygun süreçleri tasarlayıp bunların planlanmasını 

sağlayarak çalışma ortamını bütünleşik pazarlama düşüncesine uygun hale getirmek, rekabet 

ortamında önemli avantajlar kazanılmasını sağlar. Şekil-4.1’de görüldüğü gibi işletmede 

müşteri istek ve beklentileri belirlenip, Kalite yönetim sistemiyle bütünleşik pazarlama felsefesi 

entegrasyonuyla, 6 sigma tekniğinin (“Define:Tanımla, Measure:Ölç, Analyze:Analiz et, 

Improve:Geliştir, Control:Kontrol et” adımları sayesinde) birleşmesi Entegre Kalite ve 

Pazarlama Yönetim Sistemi’ni oluşturur. Bu ise nihai noktada müşterinin istek ve beklentilerini 

sağlayıp hatta aşmayı sağlar. 

5. DEĞERLENDİRME ve SONUÇLAR 

Günümüzde kalıcılık ve süreklilik konusundaki gelişmeler, rekabetin rakipten daha iyiyi 

yapmaya değil, daha farklı yapabilmeye ve müşteri odaklı olmaya dayandırılmasını 

gerektirmektedir. Daha farklıyı yakalayabilmek için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, 

pazarlama odaklılığın benimsenmesi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygunluğun ürün veya 

hizmetin her aşamasında göz önünde tutularak önemsenmesini, ürün ya da hizmetin tam 

zamanlı olarak verilebilmesini ve müşterinin sadakatinin sağlanmasını temin edebilir. Özellikle 

Endüstri 4.0 ile dijitalleşen dünyada, pazarlama ve kalitenin birbirine yaklaşması daha da 

zorunluluk halini almaktadır. İnsanların istedikleri an her türlü bilgiye, ürün ve hizmet çeşidine 

ulaşabildiği bu dünyada uçtan uca pazarlama faaliyeti ile entegre bir kalite sistemi 

kaçınılmazdır. Önümüzdeki yıllarda CRM programları ile QMS programlarının bile entegre 

olduğuna şahit olacağız. Müşteriye dair her türlü verinin ve analizinin, satın alma 

davranışlarının, ürün hizmet türlerinin, müşteri şikayetlerinin, olumlu görüşlerin, tek bir çatı 

altında toplandığı zaman daha anlamlı, bütün ve büyük veriyi işlemek daha geniş pencereden 

bakmamızı sağlayacaktır. 

Kalite Yönetim Sistemi ve Bütünleşik Pazarlamanın entegre olması ile (EKPYS) şirketler 

kazanımları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;  

•    EKPYS, müşteri odaklı olmayı, tasarımdan, ürün ve hizmet üretimine, satıştan satış 

sonrası hizmetlere varana kadar aynı felsefeyle çalışmayı, şirket kültürü haline getirmeyi 

amaçlar. 

•    Müşteri memnuniyetinin sağlanması için gösterilecek faaliyetler konusunda, 

alınacak kararlarda yine müşterinin kendi değerleriyle hareket edilir ve müşteri memnuniyeti 

ön plana çıkarılır. 

•    İşletme ve pazarlama faaliyetleri, bilgi teknolojileri ile desteklenir, dijital 

dönüşümden faydalanılarak, kurumsal bilgi hiçbir zaman kaybedilmez. 

•    İşletmenin yapısı karlı bir şekilde büyüme, gelişme ve devamlılığını sağlamak 
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(sürdürülebilirlik) için birlikte hareket edebilecek fonksiyonları harekete geçirerek çalışanlara 

daha fazla motivasyon sağlar. Çalışanların iş tatminini ve memnuniyetini arttırır. 

•    Üst yönetimin desteği ile, çalışanları katılımını sağlar, yaratıcı düşüncelere olanak 

sunar. Şirketin yaptığı hataların şeffaf bir şekilde görülmesini temin eder. 

•    Bu anlayış ile hareket eden şirketler, gerekli yenilik (inovasyonları) müşteri ihtiyaç 

ve beklentilerine reaksiyon sürelerini kısaltır. Arge süreçlerinde müşteri istek ve beklentilerini 

sürecin girdisi olarak benimser. 

•    İşlettiği tüm süreçlerde kalite hissini uyandırarak marka bağımlılığı ve firma 

sadakatini üst seviyelere taşır. 
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