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ÖZET 

Pazarlama alanı teknolojinin geliĢmesi ve bu alana etkisi ile birlikte yeni bir soluk 

kazanmıĢ ve bunun sonucunda pazarlama alanında yapılan çalıĢmalarda daha analitik sonuçlar 

elde edilmeye baĢlanmıĢtır. Nöroloji ve bilgi teknolojileri disiplinlerinin pazarlama alanına 

olumlu katkıları neticesinde Nöropazarlama adında bir alt ana bilim dalı oluĢmuĢtur. 

Nöropazarlama, beyin ve göz bilimi alanındaki yöntem, teknikler veya anlayıĢları kullanan 

herhangi bir pazarlama veya pazarlama araĢtırması faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bu alan 

çalıĢmalarında tüketicinin söylemlerinden ziyade beyin ya da göz hareketlilikleri incelenerek 

ürünlerin pazarlama araĢtırmaları yapılmaktadır. Satın alma sürecinde tüketicilerin markanın 

etkisi altında kalıp kalmadığı, araĢtırmacılar arasında sürekli sorulagelmiĢtir. Bu çalıĢmada 

TOBĠĠ göz izleme cihazı kullanılarak markanın satın alma üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmada üzerinde marka bulunan ya da bulunmayan yirmi adet uyaran resimleri 

katılımcılara gösterilmiĢtir. Uyaran resimleri her defasında rastgele olacak Ģekilde 

karıĢtırılmıĢtır. Uyaran olarak cep telefonu resimleri kullanılmıĢtır. Her uyaran 10 saniye 

boyunca gösterilmiĢ iki uyaran arasındaki odaklanma süresi 3 saniye olarak seçilmiĢtir. 

Katılımcılar deneye katılmasına engel herhangi bir hasatlığı olmayan, gözlük kullanmayan ve 

üniversite öğrencileri arasından seçilmiĢtir. Katılımcılar 265 saniye boyunca kendilerinden 60 

cm uzaklıkta bulunan bir monitöre bakmıĢlardır. Deney süresi boyunca katılımcılardan 

hareket etmemeleri ve deney odaklanmaları istenmiĢtir. Yapılan çalıĢma on iki katılımcı 

arasında değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme için üç farklı bölge uyaran resim üzerinde 

seçilmiĢ ve bu bölgeler üzerindeki odaklanma süreleri ve ziyaret süreleri hesaplanmıĢtır. 

Seçilen bu bölgeler uyaran resimler üzerindeki marka iĢaretlerinin bulunduğu yerleri temsil 

etmektedir. Birinci ilgilenilen alan için ortalama odaklanma süresi 0,99, ikinci ilgilenilen alan 

için ortalama odaklanma süresi 2,02 ve üçüncü odaklanma bölgesi için odaklanma süresi 1,16 

sn. olarak hesaplanmıĢtır. Sonuç olarak elde edilen bu değerler markanın satın alama ve 

beğeni üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Satın Alma, Uyaran, Göz Hareketleri, Tobii 

1. GĠRĠġ 

Günümüz modern pazarlama anlayıĢının temelinde tüketici ön planda bulunmaktadır. 

Pazarlamada tüketici memnuniyeti; ancak tüketici davranıĢlarını iyi kavrayabilmekle mümkün 

olabilecektir (Cömert and Durmaz 2006). ĠĢletmeler pazarda rakipleri arasında öne geçmek 

için tüketici davranıĢlarını dikkatle incelemeli ve pazarlama stratejilerini bu doğrultuda 
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planlamalıdır. Her ne kadar kültür, eğitim düzeyi, tutum ya da davranıĢlar gibi psikolojik ve 

sosyoekonomik faktörler satın alma sırasında önemliyse de marka bağımlılığını içeren 

pazarlama faktörlerinin de tüketicinin satın almasında etkin olduğu bilinmektedir (Fehr and 

Camerer 2007; Solnais et al. 2013). 

Günümüzde tüketiciler satın alma sürecinde istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarının 

ötesinde ürün alma faaliyetinde bulunmaktadırlar. Tüketicilerin satın alma davranıĢlarını 

etkileyen baĢlıca faktörler kiĢisel, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik etkenler Ģeklinde 

gruplanabilir (Cemalcılar 1999). Satın alma sürecinde ihtiyaçların fark edilmesi, bilgi 

araĢtırması, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın almaya karar verilmesi ve satın alma 

sonrası davranıĢ sergilenmesi adımlarını tüketiciler aĢamalı olarak gerçekleĢtirir. Tüketici 

satın alma karar süreci, fiili satın alımdan çok önce baĢlar ve satın alımdan çok sonra da 

sonuçlarını sürdürür (Tek and Özgül 2013).  

Marka, ürüne bir kimlik kazandıran, algıyla Ģekillenen, ürün tercihlerinde tüketiciye 

rehberlik eden bir varlık olarak ifade edilmektedir. Günümüzde iĢletmelerin entelektüel 

sermayeleri içerisinde değerlendirilen marka kavramı, ürünlerden bağımsız bir ticari varlık 

haline gelmiĢtir (Can 2007). Marka etkisi satıĢlar üzerinde tüketicilere ürünleri almaya 

yönelik bir neden sunmaktadır (Ersin 1999). GloballeĢen dünyada, uluslararası rekabet 

ortamında güçlü marka etkisine sahip iĢletmeler bir adım önde olmuĢtur.  

Bu çalıĢmanın amacı, satın alma karar aĢamasında marka etkisini bir Nöropazarlama 

tekniği olan göz izleme yöntemi ile araĢtırmaktır. Öncelikli olarak, çalıĢmada üniversitede 

öğrenim görmekte olan kiĢilerin farklı ürün kategorilerinde satın alma süreçlerinde markanın 

etkisini tespit etmeye yönelik bir anket araĢtırması yapılmıĢtır. Yapılan anket araĢtırmasında 

katılımcıların büyük çoğunluğunun ürün olarak akıllı telefon üzerine ilgilerinin olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Bu nedenle göz izleme cihazı ile yapılan deneysel uygulamada marka 

bağımlılığını tespiti için ürün olarak akıllı telefon uyaranları kullanılmıĢtır. Göz izleme cihazı 

ile yapılan deneysel uygulama üniversite öğrencileri arasında düzenlenmiĢ ve katılımcılara, 

üzerinde marka bulunan ve bulunmayan akıllı telefon resimleri gösterilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın bundan sonraki kısmı Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur; ikinci bölümde materyal 

ve metot olarak deney ortamı, deneysel süreç ve TOBĠ cihazı ile ilgili bilgiler paylaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın üçüncü kısmında bulgular ile ilgili bilgiler ve son kısımda ise çalıĢmanın 

sonuçları paylaĢılmıĢtır. 

2.MATERYAL METOT 

2.1 Deney Ortamı 

Yapılan çalıĢmaya katılan kiĢiler üniversite öğrencileri arasından seçilmiĢtir ve 

katılımcılar iki farklı çalıĢmaya katkı sunmuĢlardır. Bunlardan birinci grup anket çalıĢmasına 

katılanlar, ikinci grup ise satın almada marka etkisinin araĢtırıldığı göz takip deneyine 

katılanlardır. Birinci grup katılımcıların sayısı 379, ikinci grup katılımcıların sayısı 12‟dir. 

Tüm katılımcılar normal görünümlü, gözlüksüz, sağlıklı, herhangi bir fiziksel, psikolojik yada 

nörolojik hastalığı olmayan bireylerden seçilmiĢtir. Yapılan göz izleme deneyinde toplamda 

yirmi adet markalı ve markasız resimler uyaran olarak deneye katılan bireylere gösterilmiĢtir. 

Bu uyaran resimlerinden yarısı markalı yarısı ise markasız olacak Ģekilde seçilmiĢtir. Göz 



2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 3 

 

izleme deneyi sürecinde uyaran olarak akıllı telefonu resimleri kullanılmıĢtır. Tüm uyaran 

resimleri sübjektif olarak karĢıtlık ve aydınlık açısından eĢitlenmiĢtir. 

2.2 Deneyin UygulanıĢı 

Deneye katılan bireyler 60 cm uzaklığında kontrolü masaüstü bir bilgisayar tarafından 

yapılabilen LCD tipli bir monitörün karĢısında rahat bir koltuk üzerinde deneye katılmıĢlardır. 

Katılımcılar, gösterilen akıllı telefon uyaranlarından hangilerini satın alıp, hangilerini satın 

almayacaklarına deney anında karar vermeye çalıĢmıĢlardır. Deneye ait zaman çizelgesi 

aĢağıdaki gibi ĢekillenmiĢtir: deneyin baĢlangıcında deney baĢlıyor yazısı 30 saniye boyunca 

gösterilmiĢtir. Deneye baĢladıktan sonra uyaran resimleri onar saniye boyunca gösterilmiĢ ve 

her iki uyaran arası bir sonraki uyarana odaklanmayı sağlayan ortasında artı iĢareti bulunan 

beyaz bir resim üç saniye boyunca gösterilmiĢtir. Her oturumdan önce uyaran resimleri 

rastgele olacak Ģekilde karıĢtırılmıĢ ve her oturum için uyaran resimleri farklı sırada 

gösterilmiĢtir. Bununla birlikte uyaranların gösterilme sırası bir dosyaya deney baĢlamadan 

önce kaydedilmiĢ ve analiz çalıĢmaları bu düzen dikkate alınarak yapılmıĢtır.  

2.3 Tobii Göz Ġzleme Cihazı 

Göz izleme teknolojisi göz bebeği hareketlerinin kızılötesi ıĢınlar yardımı ile izlenerek, 

kullanıcının nereye, hangi sıklıkla ve ne kadar süre baktığı hakkında nitel ve nicel veriler 

sunan bir teknolojidir. ÇalıĢmamızda Tobii X2-30 cihazı kullanılmıĢtır. Bu cihazın örnekleme 

frekansı 30 Hz, sistem gecikmesi 50-70 ms arasında, baĢ hareketi serbestliği 50 x 36 cm (20 x 

14”), iĢlem uzaklığı 40 - 90 cm (15.7 x 33.5”) ve tavsiye edilen ekran büyüklüğü 25” 

(16:9‟dir. Bu cihaz için geliĢtirilen Tobii stüdyo yazılımı çıktı olarak zaman mührü, göz 

pozisyon değerlerini, bakma noktalarını, gözbebeği çapını ve doğrulama kodlarını 

vermektedir. 

3. BULUGLAR 

Anket çalıĢmaları kapsamında elde edilen bulgular, göz izleme deneylerinde akıllı 

telefonun görsel uyaran olarak kullanılmasını sağlamıĢtır. Bu ürün grubunun satın alma 

sürecinde katılımcılar için daha çok ilgi uyandırdığı gözlemlenmiĢtir. Deneyde uyaranları 

ekrana yansıtmak için Microsoft Visual Studio.NET - C# ile uyaranları ekrana yansıtan bir 

yazılım geliĢtirilmiĢtir. Bu yazılım deneyin prosedürünü icra etmiĢ yani deney anında 

uyaranları sırası rasgele olacak Ģekilde ve belirli bir süre için ekrana yansıtmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamında geliĢtirilen baĢka bir yazılım ise deney sonunda katılımcılara uygulanmıĢtır. Bu 

yazılım ile deneyde gösterilen akıllı telefon uyaranları katılımcılara yeniden gösterilmiĢ ve 

katılımcıların gerçekte hangi akıllı telefonu satın alıp almayacağı sorulmuĢ ve böylece deney 

anında gösterilen ürünlerin satın alma durumları bir Ģekilde ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

GerçekleĢtirilen deneylere toplam 12 kiĢi katılmıĢtır. Her oturumda katılımcılara uyaran 

resimleri sırası rastgele olacak Ģekilde gösterilmiĢtir. Deney sonunda ise katılımcılar deney 

anında gördükleri her bir uyaran resim için satın alma yada almama durumlarını ayrıca ifade 

etmiĢlerdir.  

Uyaran resimleri üzerinde markalı kısım olarak ifade edilen üst-sol, üst-orta ve alt-orta 

bölgeleri için sırasıyla üç farklı Ģekil Elips, Rect-1 ve Rect-2 isimleri ile tanımlanmıĢ ve göz 
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hareketlerinin bu bölgelerde gezinme ve odaklanma süre ve durumları analiz edilmiĢtir. Göz 

izleme çalıĢmalarında yapılan analiz çalıĢmalarında kullanılan değerlendirme kriterleri; 

odaklanma süresi, toplam odaklanma süresi, odaklanma sayısı ve ziyaret sayısı olmak üzere 

toplam 4 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Göz hareketleri deneylerinde toplam 12 kiĢi için 

kaydedilen veriler, yukarıda belirtilen kriterlere göre markalı bölgeler için analiz edilmiĢtir. 

Bu analiz bulguları Tablo 1‟de gösterilmektedir. Tablonun sütununda deneye katılan kiĢiler, 

satırında ise analiz kriterleri verilmiĢtir. 

Tablo 1. Göz izleme verilerinin belirlenmiĢ kriterlere göre analizinden elde edilen 

bulgular. 

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

Odakl. 

Süresi (Sn.) 

Elips - 0,32 0,69 0,51 0,28 0,37 0,25 0,67 0,33 0,25 0,4 0,36 

Rect-1 0,5 0,3 1,01 0,17 0,18 0,52 0,16 1,3 0,56 0,31 0,4 0,3 

Rect-2 0,31 0,43 0,18 0,33 0,22 0,44 0,31 0,41 0,48 0,29 0,63 0,7 

Toplam 

Odakl. 

Süresi (Sn.) 

Elips - 0,97 10,38 2,04 0,28 0,37 2,8 11,39 2,34 7,44 1,6 0,36 

Rect-1 6,47 4,14 68,75 1,56 0,18 13,6 1,9 32,56 8,37 6,49 3,19 7,52 

Rect-2 4,34 2,01 1,43 7 1,11 16,54 11,96 15,4 21,69 32,84 22,21 16,87 

Odakl. 

Sayısı 

(Adet) 

Elips - 3 15 4 1 1 11 17 7 30 4 1 

Rect-1 13 14 68 9 1 26 12 25 15 21 8 25 

Rect-2 14 7 8 21 5 38 38 38 45 114 35 24 

Ziyaret 

Sayısı 

(Adet) 

Elips - 3 12 3 1 1 11 13 6 28 3 1 

Rect-1 11 13 43 8 1 24 10 22 15 19 8 21 

Rect-2 13 7 6 17 4 33 32 36 38 94 29 20 

Farklı kriterler için elde edilen analiz bulgularını özetleyen bir Ģekil aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ġekil 1. Göz izleme hareketleri değerlendirme kriteri bulgularına göre elde edilen 

histogram. 

4. SONUÇLAR 

ÇalıĢma kapsamında değerlendirilen bir kriter ilgilenilen bölgelere olan odaklanma 

süresidir. Bu kriter ortalama olarak markalı bölgeler (Elips, Rect-1, Rect-2) için sırasıyla 0.40, 

0.48 ve 0.39 saniye olarak gerçekleĢmiĢtir. Toplam odaklanma süresi kriter olarak baz 



2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 5 

 

alındığında, ortalama olarak markalı bölgelerdeki odaklanma süreleri sırasıyla 3.63, 12.90 ve 

12.78 saniye olarak gerçekleĢmiĢtir. Tüm katılımcıların ortalama odaklanma sayıları sırasıyla 

her üç bölge için 9, 20 ve 32 adet olarak gerçekleĢtiği gözlenmiĢtir. Göz hareketlerinin uyaran 

resimler üzerindeki değerlendirilmesinde son kriter ise ilgilenilen alan içindeki ziyaretlerin 

sayısı yani ziyaret sayısıdır. Bu kriter üzerinde gerekli analiz çalıĢmaları yapıldığında uyaran 

resimler üzerindeki ilgilenilen alanlar için ziyaret sayıları sırasıyla 7, 16 ve 27 tekrar ile 

gerçekleĢtiği gözlenmiĢtir. Sonuç olarak; elde edilen bulgular markanın satın alma üzerindeki 

etkisinin göz izleme hareketleri ile analiz edilebileceğini ve elde edilen analiz sonuçlarından; 

markasız bölgelere rağmen markalı bölgelerde göz hareketlerinin yoğunlaĢtığı kanısına 

varılmıĢtır.  
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ÖZET 

Günümüzde modern pazarlama anlayıĢı içerisinde çeĢitlilik gösteren tüketici 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için her geçen gün iĢletmeler arası rekabet artmaktadır. Yoğun 

rekabet ortamında iĢletmelerin rakiplerine karĢı üstünlüklerini sürdürebilmeleri için farklı 

olmaları gerekmektedir. ĠĢletmelerin rakiplerinden farklı olma isteklerinin sonucu marka 

kavramını ortaya çıkarmıĢtır. Marka, ürünler için ayırt edici bir özellik olmanın ötesinde, 

ürünlerin değerini arttıran bir isim, sembol, tasarım ya da iĢaret olarak tanımlanabilir. 

Tüketicilerin satın alma davranıĢlarını belirleyen faktörler arasında marka önemli bir rol 

oynamaktadır. Marka bağımlılığı yaratmak iĢletmeler açısından hem pazarlama maliyetlerini 

azaltma hem de rakiplerine karĢı üstünlük sağlama açısından büyük önem ifade etmektedir. 

Bu araĢtırmada üniversite öğrencilerinin çoğunlukla satın aldıkları ürünler üzerinden marka 

bağımlılığını ölçmeyi amaçlayan bir anket çalıĢması ortaya konmuĢtur. Bu amaç 

doğrultusunda, örneklem olarak tesadüfi yöntemlerle 2017- 2018 eğitim yılında Güz 

döneminde Adıyaman Üniversite‟sinde öğrenimine devam eden 379 öğrenci seçilmiĢtir. Veri 

toplama aracı olarak iki bölümden oluĢan bir anket formu tasarlanmıĢtır. Birinci bölümde 

katılımcılara demografik sorular, ikinci kısımda ise farklı ürün kategorilerinde kullandıkları 

ve kullanmayı tercih ettikleri markalar ile ilgili sorular yöneltilmiĢtir. Veriler SPSS 23 paket 

programı ile analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına bakıldığında cep telefon kullanan 

katılımcıların ortalama %63‟ü kullandığı markayı tercih edeceğini ifade etmiĢtir. Bu sonuç 

bize markanın satın alma üzerinde önemli bir katkısının olduğunu göstermektedir. Yapılan bu 

çalıĢmada elde ettiğimiz sonuçlar bize beyin sinyalleri ve göz hareketlerine dayalı bir 

araĢtırma için yol göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimler: Marka, Marka Bağımlılığı, Satın Alma, Üniversite Öğrencileri, 

Ġstatiksel Analiz 

 GĠRĠġ 

KüreselleĢme ve teknolojik geliĢmeler sonucu her geçen gün artan rekabet ortamında 

tüketici odaklı pazarlamanın önemi artmaktadır. Klasik pazarlama anlayıĢındaki pazarlama 

faaliyetlerinin temelinde ürün bulunurken, günümüz modern pazarlama anlayıĢında, 

pazarlamacılar tüketicilerin hızla değiĢen istek ve ihtiyaçlarına odaklanmaktadırlar. 

Günümüzde iĢletmeler üretim odaklı iĢleyen pazarlama anlayıĢını terk etmiĢ, müĢteri tatmini 

odaklı üretim anlayıĢını benimsemiĢlerdir. 1950‟li yıllardan sonra geliĢen ve 1980‟li yıllardan 

mailto:ramazanaslan@adiyaman.edu.tr


2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 7 

 

sonra daha da hız kazanan modern pazarlama anlayıĢında; iĢletme amaçlarını gerçekleĢtirmek 

için, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin ederek kâr elde etmeyi ön planda tutmuĢtur.  

ĠĢletmeler, sahip oldukları müĢterileri korumak, yeni müĢteriler kazanmak ve 

rakiplerine karĢı pozisyonlarını muhafaza edebilmek için tüketici davranıĢlarını dikkatle 

incelemeli ve pazarlama stratejilerini bu doğrultuda planlamalıdırlar. Tüketicilerin iĢletmeyi 

nasıl algıladıkları ve hedef kitlenin ürünlerine bakıĢ açısını öğrenmek, iĢletmenin hayatının 

devamlılığı için çok önemlidir. Hepimiz tüketiciyiz, günlük birçok Ģeyi tüketmekteyiz, ayrıca 

tüketimi ve ürün alımını ihtiyaçlarımıza, tercihlerimize ve satın alma gücümüze göre 

yapmaktayız. Bunlar tüketim malları, dayanıklı tüketim malları, özel ürünler ve endüstriyel 

ürünler de olabilir (Khan, 2006, s. 5).  

Marka günümüz rekabet Ģartlarında bir isim olmanın ötesinde ürüne bir kimlik 

kazandıran, tüketicilerin algılarıyla Ģekillenen, ürün tercihlerinde tüketiciye rehberlik eden bir 

iĢletme varlığı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Markalar, iĢletme ile tüketici/alıcı arasında 

iliĢkiyi oluĢturan, Ģekillendiren birer araçtır. Ayrıca günümüzde, iĢletmelerin entelektüel 

sermayeleri içerisinde değerlendirilen markalar, ürünlerden bağımsız bir ticari varlık haline 

gelmiĢlerdir (Can, 2007, s. 225). Bu nedenle marka kavramı, iĢletmelerin rakiplerinden farklı 

olmaları ve tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlayan çok önemli bir varlık haline 

gelmektedir. KüreselleĢmenin neticesinde uluslararası rekabet ortamında güçlü marka 

stratejisine sahip olan iĢletmeler bir adım önde olacaklardır. Tüketiciler, günümüzde 

iĢletmelerin markalara yükledikleri farklı anlamlardan dolayı, ürün yerine markayı satın 

almaktadırlar (Özgüven ve KarataĢ, 2010, s. 140).  

Bu çalıĢmanın amacı; markanın satın alma üzerindeki etkisinin bir anket çalıĢması ile 

araĢtırılması ve bir Nöropazarlama uygulaması olarak markanın satın alma sürecindeki 

etkisinin beyin sinyalleri ve göz izleme cihazı ile araĢtırılması kapsamında uyaran olarak 

kullanılacak olan ürünün tespitini sağlamaktır. Bu nedenle, çalıĢma kapsamında yapılan bir 

anket çalıĢmasında, farklı ürün kategorilerini içine alan ve satın alma sürecinde kullanılan 

marka ve tercih edilen marka araĢtırması yedi farklı ürün için ortaya konmuĢtur. Bu 

çalıĢmadan elde edilen bulgular Nöropazarlama alanında marka bağımlığı üzerine yapılacak 

olan çalıĢmaya ıĢık tutmuĢtur. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Marka Kavramı 

Marka, bir teĢebbüsün mal ve/veya hizmetleriyle özdeĢleĢtirilen ve diğer teĢebbüslerin 

mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan bir isim, simge, sembol, iĢaret, dizayn 

ya da bu elementlerin bir kombinasyonudur (Kotler, 2000, s. 406). Tüketiciler çoğunlukla 

marka tercihlerinde bildikleri, tanıdıkları markaları tercih etmektedirler. Bu nedenle tüketici 

tercihlerinde tanınan bir marka, tanınmayan bir markaya göre daha çok tercih 

edilebilmektedir. Bir markanın tüketici tarafından bilindik olması tüketicinin değerlendirme 

kümesine girebilmesi açısından çok önemlidir. Bilinen markalar satın alma açısından 

değerlendirilirken, bilinmeyen markaların Ģansları çok azdır (Deniz, 2011, s. 258). 
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2.2. Tüketici Satın Alma Süreci 

DeğiĢim çağında tüketiciler daha özgür, daha katılımcı ve daha talepkâr bir yapıya 

sahiptirler. ĠĢletmeler de yeni tüketici/müĢteri yapısına yönelik pazarlama stratejileri 

geliĢtirmek zorunda kalmıĢlar ve tüketici memnuniyetinin de ötesinde, müĢterilerine değer 

oluĢturmaya yönelmiĢlerdir (Özer, 2005, s. 16). Tüketicin satın alma eylemi bir sorun çözme 

iĢlemidir. Bu sorunu çözme yolunda o mamule ne ölçüde ilgi duyduğu ve onun kendisi için ne 

kadar önemli olduğu, tüketicinin ilgi düzeyini gösterir. Tüketicilerin bir markayı deneyip, 

ürünün performansından tatmin olup, tekrar satın almaları durumunda, o markanın bağımlısı 

oldukları söylenebilir. Marka bağımlılığı arttıkça, müĢterilerin rakip ürünlerdeki değiĢikliklere 

hassasiyeti azalmaktadır. 

2.3. Amaç ve Kapsam 

Bu çalıĢmanın temel amacı, tüketicilerin satın alma sürecinde farklı ürün kategorileri 

için markaları nasıl değerlendirdiğini belirlemek ve yapılacak bir sonraki çalıĢmada 

Nöropazarlama uygulaması olarak markanın satın alma sürecindeki etkisinin araĢtırılmasında 

hangi ürün kategorisinin daha uygun olduğu hakkında bilgi elde etmektir. Hedefimiz, 

çalıĢmadan elde edilen veriler ıĢığında iĢletmelerin markalaĢma süreçlerini yönetmelerine 

yardımcı olacak bulguları ortaya koymaktır. Bu hedef doğrultusunda tüketicilerin farklı ürün 

kategorilerinde hangi markaları kullandıkları ve hangi markaları tercih ettikleri tespit 

edilmiĢtir. 

2.4. Yöntem 

Örneklem Adıyaman üniversitesi öğrencileri içinden kolayda örnekleme yöntemi ile 

seçilmiĢtir. Bu örnekleme yönteminde örneğe seçilecek bireylerden sadece ulaĢılabilir olanları 

örnekleme dahil edilmiĢtir. 2017-2018 güz yarıyılında yapılan araĢtırmanın örneklemi, 211‟i 

kadın, 168‟i erkek olmak üzere, toplamda 379 katılımcıdan oluĢmuĢtur. Özellikle maliyet ve 

zaman darlığı nedeniyle bu yöntem uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın hedefine yönelik analizler 

yapabilmek amacıyla birincil verilere ulaĢabilmek için yüz yüze görüĢme ile anket yöntemi 

uygulanmıĢtır. Hazırlanan anket formunda katılımcılara farklı ürün kategorilerinde (jeans, 

ayakkabı, Ģampuan, bisküvi, cips, içecek, akıllı telefon) kullandıkları ve tercih ettikleri 

markaları içeren sorular yöneltilmiĢtir. Bu ürün kategorilerinin belirlenmesinde öğrencilere 

sıklıkla aldıkları ürünler sorulmuĢ ve verilen cevaplar doğrultusunda anket formu 

oluĢturulmuĢtur. Ayrıca anketin sonunda satın alma sürecinde marka ve fiyatın katılımcılar 

için önem derecelerini öğrenmek amacıyla iki adet soru sorulmuĢtur. AraĢtırmamızdaki tüm 

analizler SPSS ve Excel programları ile yapılmıĢtır. 

3. Bulgular 

Marka bağımlılığını belirli bir grup içerisinde ölçümlemek için özellikle grup 

içerisindeki kiĢilerin günlük yaĢantılarında hangi ürünü daha çok kullandıkları ve hangi ürüne 

özellikle ilgi duydukları ile ilgili bir anket araĢtırması yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın anket 

kısmında elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiĢtir. Anket çalıĢması toplam 379 

kiĢi arasında organize edilmiĢ ve anketin birinci kısmında katılımcılara yaĢları, medeni 

durumları, cinsiyetleri, eğitim bilgileri ve öğrenim durumları ile ilgili bilgiler sorulmuĢtur. 
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Ġkinci kısmında ise katılımcılara en sık aldıkları ürünler, ürün guruplarında satın almak 

istedikleri marka ve yine bu ürün gruplarında genel olarak satın aldıkları markalar ile ilgili 

sorular yönetilmiĢtir. Ayrıca satın alma sürecinde markanın ve fiyatın ne kadar önemli olduğu 

ile ilgili derecelendirme soruları anketin bu kısmında yer almıĢtır. Yapılan anket çalıĢmasında 

katılımcılar arasında hangi ürünün özellikle tercih edildiği ile ilgili analizler çapraz tablolarla 

ortaya konmuĢtur.  Yedi farklı ürün türü (Jeans, Ayakkabı, ġampuan, Bisküvi, Cips, Ġçecek, 

Akıllı Telefon) analiz çalıĢmalarında değerlendirilmeye alınmıĢtır. Anket çalıĢmalarının ürüne 

dayalı analizi sonucu elde edilen bulgular Tablo 1‟de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Ürün bazlı kullanım ve tercih oranları. (Product based usage and preference ratios.) 

Ürün SN Marka 
Kullanım 

Sayısı 

Tercih 

Sayısı 

Kullanım 

Oranı (%) 

Tercih 

Oranı (%) 

Oransal 

Fark (%) 

Je
an

s 

1 Mavi 205 138 54,09 36,41 -17,68 

2 Defacto 80 94 21,11 24,80 3,69 

3 Koton 53 63 13,98 16,62 2,64 

A
y

ak
k

ab
ı 1 Nike 214 124 56,46 32,72 -23,75 

2 Adidas 55 90 14,51 23,75 9,23 

3 Kinetix 94 124 24,80 32,72 7,92 

ġ
am

p
u

an
 1 Elidor 234 122 61,74 32,19 -29,55 

2 Clear 55 103 14,51 27,18 12,66 

3 Head&Shoulders 56 98 14,78 25,86 11,08 

B
is

k
ü

v
i 1 Dankek 198 96 52,24 25,33 -26,91 

2 Browni 109 180 28,76 47,49 18,73 

3 Biskrem 219 101 57,78 26,65 -31,13 

C
ip

s 

1 Doritos 261 194 68,87 51,19 -17,68 

2 Lays 62 94 16,36 24,80 8,44 

3 Ruffles 26 49 6,86 12,93 6,07 

Ġç
ec

ek
 1 Cocacola 264 187 69,66 49,34 -20,32 

2 Cola Turka 10 25 2,64 6,60 3,96 

3 Pepsi 96 155 25,33 40,90 15,57 

A
k

ıl
lı

 

T
el

ef
o

n
 1 Iphone 73 167 19,26 44,06 24,80 

2 Samsung 168 157 44,33 41,42 -2,90 

3 Diğer 138 55 36,41 14,51 -21,90 

  
Maksimum 264 194 69,66 51,19 24,80 

Yedi ürün için toplam 38 marka, anket çalıĢmalarında katılımcıların tercihlerine 

sunulmuĢtur. Tablo 1‟de 21 marka üzerinden sonuçlar gösterilmiĢtir. Kullanım oranı ile tercih 

oranları arasındaki fark göz önünde bulundurulduğunda bu farkın en çok % 24.80 ile akıllı 

telefonlarda ortaya çıktığı gözlenmiĢtir. Tablo içerisindeki bu yüksek oransal fark, göz izleme 

cihazı ve EEG ile marka bağımlılığını araĢtırma çalıĢmalarında görsel uyaran olarak akıllı 

telefonun kullanılmasında bizi motive etmiĢtir. Tercih oranları açısından % 51.19 ile cips‟in 

daha çok tercih edildiği görülmektedir ancak kullanım oranının % 68.87 ile tercih oranından 

daha fazla olması nedeniyle bu ürünün ilgi uyandırmayacağı düĢünülmüĢ ve deney 

çalıĢmalarında uyaran olarak cips kullanılmamıĢtır. Ürün bazlı analiz çalıĢmaları göz önünde 

bulundurulduğunda tüm ürün grupları için oransal fark analizi ġekil 1a‟da verilmiĢtir. Ayrıca 
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bu ürün grubu için grafiksel gösterim ġekil 1b‟de gösterilmiĢtir. Bu Ģekiller incelendiğinde 

ürün grupları arasında akıllı telefonun oransal farkının (kullanım oranı ile tercih oranı 

arasındaki fark) diğer ürün gruplarına göre daha baskın olduğu ve marka bağımlığını ölçmek 

için göz izleme deneylerinde bu ürün grubunun kullanılmasının daha uygun olacağı 

düĢünülmüĢtür.  

Ürün Grubu Oransal Fark (%) 

Jeans 4.22 

Ayakkabı 9,23 

ġampuan 12,66 

Bisküvi 18,73 

Cips 8,44 

Ġçecek 15,57 

Akıllı Telefon 24,80 

(a) 

 
(b) 

ġekil 1. (a) Ürün grubu bazında oransal farklar ve (b) bu tabloya ait grafiksel gösterim. 

Satın alma sürecinde fiyatın etkisinin cinsiyet açısından çapraz tablo analizi sonucunda 

kadın ver erkek dağılımlarının birbirine yakın olduğu gözlenmiĢtir. Bu durum hem kadınların 

hem erkeklerin fiyat konusundan yakın hassasiyetlere sahip olduklarını göstermektedir. Kadın 

ve erkeklerin fiyatın etkisine düĢük veya en düĢük olarak niteleyen katılımcı sayısı 54 

(14,2%) iken, etkili veya çok etkili diyenlerin sayısı 223 (58,8%) olarak 

görülmektedir.Cinsiyet ile satın alma sürecinde fiyatın etkisi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki olup olmadığını analiz etmek için Ki-Kare testi yapılmıĢtır. Yapılan analiz 

sonucunda cinsiyet ve fiyat arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(P > 0,05). Satın alma sürecinde markanın etkisi bulgularına göre satın alma sürecinde 

markanın etkisini en düĢük veya düĢük olarak iĢaretleyen katılımcı sayısının 45 (11,9 %) ve 

etkili veya çok etkili olarak iĢaretleyen katılımcı sayısının 246 (64,9%) olduğu 

gözlemlenmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu markanın satın alma sürecinde etkili 

olduğunu söylemektedir. 

4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢma küçük bir örneklem üzerinde yapıldığı için ana kütleye genelleme yapma 

imkânı vermemektedir. Fakat hedef kitlelerinin önemli bir kısmını oluĢturan gençlerin farklı 

markaları kullanım ve tercihleri hakkındaki düĢüncelerine iliĢkin bilgi verdiği için elde edilen 

bulgular değerlidir.  Yapılan çalıĢmada farklı ürün kategorilerindeki (Jeans, Ayakkabı, 

ġampuan, Bisküvi, Cips, Ġçecek ve Cep Telefonu) marka bağımlılıklarının oransal olarak 

birbirinden farklı olduğu tespit edilmiĢtir. Kullanım ve tercih oranları arasındaki farklar göz 

önünde bulundurulduğunda Nöropazarlama araĢtırmasında kullanılacak ürün kategorisi olarak 

akıllı telefonun uyaran olarak kullanılmasının uygun olduğu kanısına varılmıĢtır. Hem artan 

akıllı telefon kullanımı, hem markaların küresel olarak bilinir olması, hem de gençler arasında 

akıllı telefon için marka bağımlılığının daha yaygın olması bu ürün kategorisinin 

seçilmesindeki diğer etkenler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yapılan çalıĢmada elde edilen 

bulgulara göre markanın satın alma sürecinde etkili olduğu ifade edilmiĢtir. Tüketicilerin 

marka konusunda her geçen gün daha fazla bilinçlenmektedirler.  Satın alma sürecinde marka 
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ve fiyatın etkisinin cinsiyet değiĢkenine göre analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Bu durum hem kadın hem de erkek katılımcıların 

marka ve fiyat konusundaki hassasiyetlerinin birbirine yakın olduğunu göstermektedir.  

Sonuç olarak her gün yeni ürünlerin piyasaya sürüldüğü günümüz dünyasında 

markalaĢma iĢletmeler açısından satın alma sürecinde önemli bir faktördür. Tüketicilerin 

farklı seçenekler arasında her zaman kendine en fazla faydayı sağlayacak ürünü seçeceği 

bilinmelidir. Bu yüzden, iĢletmelerin tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını cevap verebilecek 

marka yaratma stratejileri uygulamaları gereklidir. 
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ÖZET 

Günümüzde geliĢmiĢ ülkeler baĢta olmak üzere, dünyada ve ülkemizde Küçük ve Orta 

Ölçekli ĠĢletmelerde (KOBĠ) kümelenme uygulamaları önemli ölçüde hızlanmıĢtır. Türkiye 

ekonomisinde istihdam ve üretim yönünden önemli bir paya sahip olan KOBĠ‟ler, ülkemizin 

geliĢmesi yolunda hem sürdürülebilirliğini sağlamak hem de rekabet edilebilirliğini arttırmak 

ve küresel pazarlara giriĢ yapabilmek için çeĢitli yollara baĢvurmuĢlardır. Fakat, değiĢen 

dünya koĢulları çerçevesinde KOBĠ‟lerin karĢılaĢtığı ve yaĢadığı çeĢitli sorunlar tek baĢlarına 

baĢarılı olabilmelerini zorlaĢtırmıĢ ve kümelenmenin önemini artırmıĢtır. Bu amaçla; yapılan 

çalıĢmada öncelikli olarak kümelenme kavramı açıklanmaya çalıĢılmıĢ ve daha sonra 

kümelenmenin KOBĠ‟lere sağladığı avantajlar incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kümelenme, Kümelenmenin Avantajları, KOBĠ‟ler 

ABSTRACT 

Today, clustering practices in Small And Medium-Sized Enterprises (SME) have been 

accelerated considerably in the world and in our country, especially in developed countries. 

SMEs which have a significant share of the economy in terms of employment and production 

in Turkey, have resorted to a variety of ways in order to ensure sustainability, 

increasemcompetitiveness and enter global markets on the path to development of our 

country. However, in the extent of changing world conditions, various problems that SMEs 

have faced and experienced made it difficult for them to succeed on their own and have 

increased the importance of the clustering. For this purpose; primarily the concept of 

clustering was tried to be explained and then the advantages provided by the clusters to SMEs 

were examined in the study. 

Key words: Clustering, Advantages of Clustering, SMEs 
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MODERN LĠDERLĠK YAKLAġIMLARINA GENEL BĠR BAKIġ 

A GENERAL OVERVIEW OF MODERN LEADERSHIP APPROACHES 
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Selçuk Üniversitesi, beyzaerer@selcuk.edu.tr 

Öğr. Gör. Ebru DEMĠREL 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, ebrudemirel@nevsehir.edu.tr 

 

ÖZET 

Liderlik, insanların birlikte yaĢamaya baĢladıkları günden beri var olan ve niteliği her 

zaman merakla araĢtırılan önemli bir konudur. Tarih boyunca araĢtırmacılar etkili liderliği 

tanımlamak için çok çaba sarf etmiĢ ve birçok yaklaĢım geliĢtirmiĢtir. Literatürde hem 

geleneksel liderlik yaklaĢımları hem de modern liderlik yaklaĢımlarıyla ilgili birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. Ancak hızlı bir değiĢim ve dönüĢümünün yaĢandığı günümüzde, yönetim 

alanında da yaĢanan değiĢimler ile birlikte geleneksel liderlik yaklaĢımları etkisini 

kaybetmeye baĢlamıĢ ve bunun sonucunda modern liderlik yaklaĢımları önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmanın amacı, liderlik kavramını açıklamak ve günün ihtiyaç ve 

taleplerine daha çok cevap verebilen modern liderlik yaklaĢımlarını incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik YaklaĢımları, Modern Liderlik 

ABSTRACT 

Leadership is an important issue that has always existed since the day people started 

living together and is always curiously investigated. Researchers have make a great effort to 

define effective leadership and has developed many approaches throughout history. There are 

many studies about both traditional leadership approaches and modern leadership approaches 

in the literatüre. However in today‟s world of rapid change and transformation, traditional 

leadership approaches have begun to lose their influence along with changes in management 

and as a result modern leadership approaches have begun to gain importance. In this context, 

the purpose of this study is to explain the concept of leadership and to examine modern 

leadership approaches which can respond more to the needs and demands of the day. 

Key Words: Leadership, Leadership Approaches, Modern Leadership 
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BANKACILIK PERSONELĠ ARASINDA SERGĠLENEN Ġġ PERFORMANSININ 

GÖSTERDĠĞĠ FARKLILIKLARIN BELĠRLENMESĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 
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ÖZET 

Finansal sektörün en kritik öneme sahip birimlerden birisi de banka iĢletmeleridir. 

Bankalar ekonomik sistem içerisinde devletlerin, yatırımcıların ve tasarruf sahibi bireylerin 

her biri açısından birçok iĢlevi yerine getirerek fayda sağlamaktadırlar. Böylesine önemli 

kurumların, ifade edilen bu iĢlevleri en verimli biçimde yerine getirebilmeleri için iĢini çok iyi 

yapan ve yüksek iĢ performansı gösteren çalıĢanlara gereksinimleri kaçınılmazdır. ĠĢ 

performansı, çalıĢanların iĢlerini yaparken kendilerinden beklenen baĢarı seviyelerine ulaĢıp 

ulaĢamadıklarının saptanabilmesi neticesinde oluĢan bir kanaat olarak açıklanabilmektedir. 

Banka iĢletmelerinde çalıĢanların sergiledikleri iĢ performansının, kiĢisel özellikler 

bakımından ne tür farklılıklar gösterdiğinin belirlenmesi amacıyla Elazığ ilinde faaliyette 

bulunan özel bankalarda bir anket çalıĢması düzenlenmiĢtir. Anket çalıĢması 178 banka 

çalıĢanı ile yüz yüze görüĢmeler yapılmak suretiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplanan veriler 

SPSS programı ile gerekli güvenilirlik analizleri yapılarak ve Anova testlerine tabi tutularak 

analiz edilmiĢtir. Anova testleri neticesinde, bankacılık personelinin sergiledikleri iĢ 

performanslarının çeĢitli özellikler itibarıyla farklılıklar gösterebildiği tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın bulgular bölümünde, tespit edilen farklılıklar ile ilgili ayrıntılar aktarılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Performans, ĠĢ Performansı 

ABSTRACT 

Banking enterprises are one of the most critical units of the financial sector. In the 

economic system, banks provide benefits by performing many functions for states, investors 

and individuals. Theese important institutions need qualified employees to perform these 

functions in the most efficient manner is realy inevitable. Job performance can be explained 

as a result of the determination of whether the employees are able to reach expected success 

while performing their jobs. In order to determine the differences in terms of the personal 

performance of the employees. a survey has been conducted in the private banks operating in 

the province of Elazığ. The survey has been applied by face to face interviews with 178 bank 

employees. The collected data has been analyzed by using SPSS programme and subjected to 

Anova tests. As a result of the Anova tests, it has been determined that the performance of the 

banking employees exhibited differences in terms of various characteristics. In the findings 

section of the study, details about the differences have been reported. 

Key Words: Banking, Performance, Job Performance 
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GĠRĠġ 

ĠĢletmeler ve yöneticiler için kurumsal manada bir verim ve baĢarıyı ifade eden ve 

birkaç farklı boyuta sahip olan performans kavramı, konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde 

birbirleri ile benzer anlamlara gelen çeĢitli ifadelerle tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. Birçok 

disiplinin konusu olmakla beraber, yoğun olarak iĢletmecilik alanında çok daha fazla üzerinde 

durulan, araĢtırılmaya ve geliĢtirilmeye gayret edilen bir alanı iĢaret etmektedir. Performans 

konusunu en geniĢ kapsamı ama en kısa ve öz bir yaklaĢımla ele almak gerekirse, personeli 

yaptıkları iĢleri icra ederken kendileri üzerinde beklenti yaratan baĢarı seviyelerine ulaĢabilme 

ya da yaklaĢabilme düzeylerini ifade etmektedir. Bu yaklaĢımdan da net olarak anlaĢılacağı 

gibi, bahsedilen bu beklentilere uygun baĢarı düzeyini yakalama ve bu baĢarı düzeyini aĢmak 

gibi bir netice söz konusu olduğunda yüksek performanstan; ancak beklenen baĢarının 

neticeler itibariyle daha düĢük seviyelerde kalınması durumunda ise düĢük ya da zayıf bir 

performanstan bahsedilecektir. ĠĢletme sahipleri ve yöneticileri tarafından olaya bakıldığında, 

çalıĢanların baĢarı hedeflerini yakalamaları veya daha yüksek performans ortaya koymaları, 

kurumsal ve örgütsel amaçlara ulaĢılması; aksi durumda ise kurumsal ve örgütsel amaçlara 

ulaĢılamaması sonucunu doğuracaktır. Personel tarafından olaya bakıldığında da yüksek ve 

güçlü performans, kiĢinin öncelikle sahip olduğu ya da çalıĢtığı iĢte devam edebilmesi ve 

bunun sonrasında da kariyer aĢamalarında sağlam ve emin adımlarla ilerleyebilmesi gibi bir 

bağlamda kritik ve ciddi bir önem kazanmaktadır.  

Gerek iĢletmeler ve gerekse personel bakımından ele alındığında çalıĢanların göstermiĢ 

oldukları performans düzeyleri, iĢletmelerin ve örgütlerin varlıklarını devam ettirerek yoğun 

rekabetin yaĢandığı piyasa Ģartlarında rakipleri karĢısında üstünlük sağlayabilmeleri açısından 

dikkatle üzerinde durulmayı ve ara vermeksizin takip edilmeyi gerekli kılmaktadır. Finans ve 

bankacılık sektörü de, ekonomik sistemin içerisinde sahip olduğu rol bakımından oldukça 

kritik mali fonksiyonları yerine getirmektedirler. Böylesine kritik fonksiyonlara sahip olması 

münasebetiyle de rekabetin en yüksek seviyelerde yaĢandığı sektörler arsında tartıĢmasız 

biçimde yerini almaktadır. Bu sebeple bankacılık alanında çalıĢan personelin ortaya 

koydukları performans düzeylerinin incelenmesi araĢtırmanın esas konusunu oluĢturmuĢ 

bulunmaktadır. 

Performans ve ĠĢ Performansı 

ĠĢletmelerde baĢarı ve verim elde edebilmenin temel koĢulu olan performans, sadece bir 

boyutta ele alınan bir kavram olmayıp; örgütsel performans, finansal performans, iĢ 

performansı gibi boyutlarda ayrı ayrı ayrı önem kazanmaktadır. Örgütsel performans, bir 

örgütün müĢteri istek ve beklentilerine ne ölçüde cevap verebildiğini, kaynaklarını ne kadar 

verimli kullanabildiğini, yeniliklere ne ölçüde uyum sağlayabildiğini çok yönlü olarak 

gösteren bir kavram olarak ifade edilmektedir (Sarıaltın, 2003: 3). Yoğun rekabetçi bir 

ortamda iĢletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, örgütsel performanslarını yüksek tutarak, 

rakiplerine karĢı üstünlük sağlamalarına bağlıdır. Bunun için de örgütsel performanslarını 

objektif olarak ve sürekli yapmaları gerekmektedir(BaĢat, 2011: 14).  Finansal performans ise 

daha çok iĢletmelerin mali tabloları üzerinden yaklaĢılan; sermaye, satıĢlar, varlıklar gibi 

finansal değerleri analiz eden ve bu değerler üzerinden karlılık analizi yaparak pazar 
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payındaki büyümelere odaklanan bir gösterge olarak kullanılmaktadır (Ağca ve Tunçer 2006: 

176). Yani finansal performans en eski performans verisi olarak kullanılan ve hala geçerliliği 

olan daha klasik bir açıdan konuyla ilgilenmektedir. Ancak gelinen noktada örgütsel ve 

finansal performans göstergelerine ek olarak, bir de personelin bireysel performansları 

anlamına gelen iĢ performansı kavramı da en az onlar kadar öne çıkmıĢ durumdadır. Zira 

gerek örgütsel gerek finansal baĢarılar esasında personelin bireysel baĢarılarının birer toplamı 

anlamına da gelmektedir.  

ĠĢ performansı kavramı bahsedildiği gibi daha bireysel sonuçlara odaklı bir yaklaĢım 

olarak, bir personelin yerine getirmekle görevli ya da yükümlü olduğu herhangi bir iĢin 

çıktılarını, belirli bir zaman dilimini de göz önüne alarak, ulaĢılan sonuçlar itibariyle 

değerlendirilmesi ile varılan bir kanaati ifade etmektedir (Bingöl, 2013: 367). Söz konusu iĢ 

performansı olunca ve bireysel bir nitelik kazanınca, her bir personelin baĢarı düzeylerini yani 

performanslarını ölçmek ve değerlemek de ayrıca bir önem kazanmaktadır. Ġnsan kaynakları 

birimleri açısından en önemli fonksiyonlardan birisi olarak değer taĢıyan performans 

değerleme, personelin yerine getirdiği iĢ ile alakalı olarak bireysel manada baĢarı ve verim 

düzeyini ölçmek gibi bir anlamı taĢımaktadır. ÇalıĢanların iĢlerindeki baĢarı düzeylerini tespit 

edebilmek için arzu edilen ve uygun bir ilerleme planı hazırlanarak kendilerine iletilmesi ve 

böylelikle kendilerinden beklenen ile gerçekte ortaya çıkan performans seviyelerinin 

saptanması sürecidir (Acar, 2000: 65). Ġnsan faktörünün önem kazanması ile beraber 

iĢletmelerin insan kaynağından daha etkin biçimde yararlanmak istemeleri, performans 

yönetimine yeni bakıĢ açıları getirmiĢtir Daha önceleri performans değerlemesi, personelin 

geçmiĢ süreçteki etkinlik derecesi olarak tanımlanırken, günümüzde artık bireysel geliĢimin 

bir göstergesi, yönlendirme ve kariyer çalıĢmalarına zemin hazırlayan çalıĢmalar olarak ifade 

edilmektedir. Performans değerlemesi bu Ģekilde Ģirketlerin yönetim stratejilerinde anahtar 

faktörlerden biri durumuna gelmiĢtir (Ergül, 1996: 46). 

Her bir iĢletme ve onu oluĢturan örgütsel yapıların Ģahsına münhasır yapısı, bununla 

beraber her bir iĢin de sahip olduğu nitelik ve iĢ gerekleri iĢ görenlerin performanslarını 

ölçebilmek ve değerlendirebilmek için ihtiyaç duyulan ölçütleri farklılaĢtırmakta ve 

dolayısıyla her biri için diğerlerinden farklı performans ve baĢarı standartları oluĢturulmasını 

kaçınılmaz bir hale getirmektedir. Hal böyle olunca da standartlar oluĢturulurken iĢletmenin 

örgütsel yapıları, nasıl ve ne tür bir iĢletme olarak sektörlerinde faaliyet gösterdiği, an 

itibariyle içerisinde bulunulan ortam ve koĢulları ile birlikte ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. Bir 

örnek il izah etmek gerekirse; ileri teknoloji üreten bir sanayi iĢletmesi ile hizmet üretimi öne 

çıkan ve emek-yoğun bir sektör kolu olarak faaliyette bulunan bir otel iĢletmesindeki 

performans değerlendirme standartları muhakkak ki birbirlerinden farklı olacaktır. ĠĢte bütün 

bu sebeplerin bir özet ifadesi olarak, Palmer‟e göre performans değerleme; “iĢletme yöneticisi 

ile personelin hangi iĢlerin yerine getirileceği, bu iĢlerin nasıl ve ne Ģekilde yapılacağı veya 

uygulanacağı, ulaĢılması hedeflenen neticelere nasıl ve hangi yol ve yöntemlerle 

varılabileceği ve en nihayetinde de gerçekte ulaĢılan performans düzeyi ile beraberce 

kararlaĢtırılan örgütsel hedeflerin hangi ölçekte uyum gösterdiği konularında ortak bir anlayıĢ 

noktasında beraberce karar kılmaları” Ģeklinde tanımlamıĢtır (Gürüz ve Yaylacı, 2004: 210). 
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AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

ĠĢletme personelinin çalıĢtıkları örgütsel yapıya daha fazla yarar sağlayabilmeleri ve 

böylelikle örgütsel verimlilik artıĢına katkıda bulunabilmelerinin ön Ģartı, onların iĢlerini 

yaparken gösterdikleri bireysel iĢ performanslarıdır. Bu gerçeklikten hareketle, çalıĢanların iĢ 

performanslarının onların iĢ sahip olduğu bireysel özellik ve pozisyonlarına göre kurum 

içerisinde herhangi bir farklılık olup olmadığını tespit etmek ve bu tespit doğrultusunda elde 

edilen bulguları yorumlayarak; gerek bilimsel ve gerekse yöneticiler için somut ve gerçekçi 

neticeleri ortaya koymak bu araĢtırmanın temel amacını oluĢturmaktadır. Bahsedilen amaca 

ulaĢabilmek adına yürütülen araĢtırmanın bilimsel nitelikleri aĢağıdaki baĢlıklarda 

aktarılmaktadır. 

AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

ÇalıĢanların iĢ performanslarının onların bir takım özelliklerine göre nasıl farklılıklar 

gösterebileceğini tespit edebilmek adına yapılan bu araĢtırma; Elazığ il merkezi sınırları 

içerisinde yürütülmüĢ olmakta ve 2017 sonbahar-kıĢ dönemini içeren bir süreci 

kapsamaktadır. Ayrıca sektör olarak da yalnızca banka iĢletmelerinde çalıĢan personelin anket 

çalıĢmasına dâhil edilmesi gibi baĢlıca hususlar, araĢtırmamızın kapsam ve sınırlılıklarını 

oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmanın Metodu ve Veri Toplama Yöntemi 

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, araĢtırma için gerekli bulgulara birinci 

kaynaktan ulaĢabilmek için katılımcılara yüz yüze anket yöntemi uygulanarak ihtiyaç duyulan 

veriler elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Daha sonra elde edilen bu verilerin öncelikle güvenilirlik 

ve iç tutarlılık analizleri; SPSS programı Cronbach Alpha testi kullanılarak yapılmıĢtır. 

Güvenilirlik analizlerinin ardından katılımcı profillerini sayısal ve oransal olarak 

belirleyebilmek için frekans tabloları oluĢturulmuĢ; bu profillere göre sahip olunan kiĢisel 

özellikler ve pozisyonlara göre sergilenen iĢ performanslarının herhangi bir farklılık gösterip 

göstermedikleri, ikili değiĢkenler için T testleri ve çoklu değiĢkenler için Anova Testleri 

yardımıyla analiz edilmiĢtir. 

Ana Kütle ve Örneklem 

AraĢtırmanın amacına ulaĢabilmesi ve elde edilen verilerden sağlıklı, daha doğru bir 

ifadeyle bilimsel anlam taĢıyan bulgular çıkarabilmesi için en önemli koĢullardan birisi de ana 

kütle ve örneklemin doğru seçilmesi ve uygun sayıya ulaĢılabilmesidir. Bu araĢtırma Elazığ 

Ģehir merkezinde bulunan özel bankalara bağlı Ģubelerde çalıĢan toplam 276 personel 

arasından, literatüre göre ana kütleyi temsil için yeterli örneklem sayısı olan 178 kiĢi üzerinde 

yapılmıĢtır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). Toplam personel sayısına yöneticilerden 

alınan bilgilerin doğru kabul edilmesi ile ulaĢılmıĢtır.  

Bulgular ve Yorumlar 

AraĢtırmaya iliĢkin elde edilen bulgular; güvenilirlik analizleri, T Testleri ve Anova 

testleri yapılarak çalıĢmanın devamında aktarılmıĢtır.  
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Tablo 1: ĠĢ Performansı Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

Cronbach Alpha Değeri Soru Sayısı 

,841 4 

Tablo 1‟de çalıĢanların sergiledikleri iĢ performansını belirlemeye yönelik olarak 

yöneltilen dört soruluk ölçeğin güvenilirlik analizi sonuçları verilmiĢ ve yapılan croncbach 

alpha analizi ile ölçeğin 0,841gibi bir değer alarak yüksek derecede güvenilir olduğu 

görülmüĢtür. Konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde, 0,70 ve üzeri değerler alan ölçeklerin 

yüksek derecede güvenilir olarak kabul gördüğü anlaĢılmaktadır (Özdamar, 2002; 

Büyüköztürk, 2006). 

T Testleri ve Anova Testleri 

ĠĢletmede çalıĢanların sergiledikleri iĢ performanslarının katılımcılar arasında 

farklılıklar gösterip göstermediğini saptayabilmek amacıyla aĢağıda T testleri ve Anova 

testlerine dair analizler aktarılacaktır. Elde edilen bulgular 0.05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiĢ ve ilgili tabloların altında yorumlanmıĢtır. 

Tablo 2: ĠĢ Performansının Cinsiyetler Arasındaki Farklılıklarını Gösteren T Testi 

 Cinsiyet N Ortalama 
Standart 

Sapma 
F P 

ĠĢlerimi zamanında tamamlarım. 
Kadın 54 4,3 ,48 

1,153 ,094 
Erkek 124 4,20 ,75 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

gerçekleĢtirebilmekteyim. 

Kadın 54 4,11 ,69 
1,163 ,123 

Erkek 124 4,01 ,88 

ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla 

çözerim. 

Kadın 54 4,07 ,54 
7,317 ,096 

Erkek 124 4,11 ,68 

 ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım.  
Kadın 54 3,81 ,87 

,082 ,140 
Erkek 124 3,97 ,84 

Tablo 2‟de iĢ performansının cinsiyet değiĢkenine göre herhangi bir farklılık gösterip 

göstermediği T testi yapılarak analiz edilmiĢ ve yapılan bu analizler neticesinde iĢ 

performansını ölçen hiçbir soruda, katılımcıların kadın ya da erkek olmalarına göre anlamlı 

bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Tablo 3: ĠĢ Performansının Medeni Durumlara Göre Farklılıklarını Gösteren T Testi 

 Medeni 

hal 
N Ortalama Std. Sapma F P 

ĠĢlerimi zamanında tamamlarım. 
Evli 108 4,25 ,64 

3,81 ,94 
Bekar 70 4,25 ,75 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

gerçekleĢtirebilmekteyim. 

Evli 108 4,08 ,79 
,17 ,45 

Bekar 70 3,98 ,87 

ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla çözerim. 
Evli 108 4,15 ,53 

1,44 ,18 
Bekar 70 4,01 ,78 

 ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım.  
Evli 108 3,88 ,88 ,

90 

,

44 Bekar 70 3,98 ,78 
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Tablo 3‟de iĢ performansının medeni hal değiĢkenine göre herhangi bir farklılık gösterip 

göstermediği T testi yapılarak analiz edilmiĢ. Yapılan analizler neticesinde, iĢ performansını 

ölçen hiçbir soruda ankete yanıt verenlerin medeni durumları ile iĢ performansları arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır.  

Tablo 4: ĠĢ Performansının YaĢ DeğiĢkenine Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 
N Ortalama 

Std. 

Sapma 
F P  

 

 

 ĠĢlerimi zamanında tamamlarım. 

21-25 20 4,45 ,68 

1,78 ,15 

 
26-30 46 4,36 ,57 

 
31-40 102 4,18 ,75 

 
41veüzeri 10 4,00 ,00 

 
 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

gerçekleĢtirebilmekteyim. 

21-25 20 4,55 ,68 

3,46 ,017 

 
26-30 46 4,10 ,79 

 
31-40 102 3,92 ,87 

 
41veüzeri 10 4,00 ,00 

 

ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla 

çözerim. 

21-25 20 4,35 ,67 

1,96 ,121 

 
26-30 46 4,19 ,58 

 
31-40 102 4,01 ,68 

 
41veüzeri 10 4,00 ,00 

 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım. 

21-25 20 4,35 ,81 

2,12 ,09 

 
26-30 46 3,93 ,85 

 
31-40 102 3,83 ,87 

 
41veüzeri 10 4,00 ,00 

 
Tablo 4‟de iĢ performansının yaĢ değiĢkenine göre herhangi bir farklılık gösterip 

göstermediği Anova testi yapılarak analiz edilmiĢ ve iĢ performansını ölçen sorulardan sadece 

“ĠĢimle ilgili hedeflerimi gerçekleĢtirebilmekteyim” maddesinde, katılımcıların yaĢ aralıkları 

dikkate alındığında anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır. 

Tablo 5: ĠĢ Performansının Eğitim Düzeyine Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 
N Ort. 

Standart 

Sapma 
F P  

  

 

 ĠĢlerimi zamanında tamamlarım. 

 

 

 

Lise 24 4,12 ,94 

,74 ,56 

 
Önlisans 8 4,00 ,00 

 
Lisans 142 4,29 ,66 

 
Y. Lisans 2 4,00 ,00 

 
Doktora 2 4,00 ,00 

 

 

 ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

gerçekleĢtirebilmekteyim. 

Lise 24 4,04 ,99 

,26 ,89 

 
Önlisans 8 3,75 ,46 

 
Lisans 142 4,06 ,82 

 
Y. Lisans 2 4,00 ,00 

 
Doktora 2 4,00 ,00 

 

  ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla 

çözerim. 

Lise 24 4,04 ,99 

1,67 ,15 

 
Önlisans 8 4,00 ,00 

 
Lisans 142 4,13 ,58 

 
Y. Lisans 2 4,00 ,00 

 
Doktora 2 3,00 ,00 
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   ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım. 

Lise 24 4,12 ,79 

,96 ,42 

 
Önlisans 8 4,00 ,00 

 
Lisans 142 3,90 ,88 

 
Y. Lisans 2 4,00 ,00 

 
Doktora 2 3,00 ,00 

 
Tablo 5‟de iĢ performansının eğitim düzeyi değiĢkenine göre herhangi bir farklılık 

gösterip göstermediği Anova testi yapılarak analiz edilmiĢ ve iĢ performansını ölçen hiçbir 

soruda ankete katılanların eğitim düzeylerine göre aralarında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıĢtır.  

Tablo 6: ĠĢ Performansının ĠĢ Tecrübeleri Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 N Ortalama. 

Standart 

Sapma F P 
 

 
    

 

   ĠĢlerimi zamanında tamamlarım. 

1 Yıldan 

az 

11 4,45 ,52 

,57   ,50 

 
1-3 38 4,15 1,00 

 
4-6 39 4,28 ,455 

 
6-10 90 4,25 ,628 

 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

gerçekleĢtirebilmekteyim. 

1 Yıldan 

az 

11 4,27 1,19 

,69 ,55 

 
1-3 38 4,15 ,82 

 
4-6 39 3,97 ,77 

 
6-10 90 4,00 ,80 

 
 

  ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla 

çözerim. 

1 Yıldan 

az 

11 4,27 ,46 

3,46 ,018 

 
1-3 38 4,36 ,67 

 
4-6 39 4,02 ,58 

 
6-10 90 4,00 ,65 

 

      ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım. 

1 Yıldan 

az 

11 4,27 1,19 

2,43 ,05 

 
1-3 38 4,10 ,86 

 
4-6 39 3,66 ,77 

 
6-10 90 3,92 ,81 

 
Tablo 6‟da iĢ performansının iĢletmede çalıĢan personelin iĢ tecrübeleri değiĢkenine 

göre herhangi bir farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiĢ ve iĢ performansını ölçen 

sorulardan “ ĠĢlerimi zamanında tamamlarım”, “ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla 

çözerim” ve “ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım” maddelerinde iĢ tecrübelerine göre anlamlı 

düzeyde farklılıklara rastlanmıĢtır. 

Tablo 7: ĠĢ Performansının Gelir Düzeyine Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 N Ort. 
Std. 

Sapma    

 

   ĠĢlerimi zamanında tamamlarım. 

1500-1999 32 4,09 ,89 

1,95 ,12 

 
2000-2999 76 4,34 ,47 

 
3000-4999 52 4,30 ,87 

 
5000 ve 

üzeri 

18 4,00 ,00 
 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

gerçekleĢtirebilmekteyim. 

1500-1999 32 4,00 ,91 

1,64 ,18 

 
2000-2999 76 4,07 ,81 

 
3000-4999 52 4,15 ,82 

 
5000 ve 

üzeri 

18 3,66 ,68 
 

ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla 1500-1999 32 3,93 ,87 2,09 ,10 
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çözerim. 2000-2999 76 4,21 ,52 
 

3000-4999 52 4,11 ,70 
 

5000 ve 

üzeri 

18 3,88 ,32 
 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım. 

1500-1999 32 4,06 ,66 

,46 ,70 

 
2000-2999 76 3,92 ,99 

 
3000-4999 52 3,90 ,79 

 
5000 ve 

üzeri 

18 3,77 ,64 
 

Tablo 7‟de iĢ performansının iĢletmede çalıĢanların gelir düzeyi değiĢkenine göre 

herhangi bir farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiĢ ve iĢ performansını ölçen hiçbir 

soruda ankete katılanların gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır.  

Tablo 8: ĠĢ Performansının Görev Alanına Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 
F P  

 

ĠĢlerimi zamanında tamamlarım. 

Gise 30 4,00 ,98 

2,42 ,02 

 
Operasyon 45 4,35 ,48 

 
Bireysel 

/SatıĢ 

42 4,35 ,48 
 

Ticari/SatıĢ 38 4,28 ,56 
 

Kurumsal 2 4,00 ,00 
 

Hizmetli 8 3,62 1,40 
 

Güvenlik 10 4,60 ,51 
 

Diger 3 4,00 ,00 
 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

gerçekleĢtirebilmekteyim. 

Gise 30 4,00 ,83 

1,51 ,16 

 
Operasyon 45 4,11 ,68 

 
Bireysel 

/SatıĢ 

42 4,07 ,74 
 

Ticari/SatıĢ 38 3,97 ,97 
 

Kurumsal 2 4,00 ,00 
 

Hizmetli 8 3,37 1,40 
 

Güvenlik 10 4,60 ,51 
 

Diger 3 4,00 ,00 
 

ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla 

çözerim. 

Gise 30 4,06 ,58 

3,94 ,00 

 
Operasyon 45 4,02 ,33 

 
Bireysel 

/SatıĢ 

42 4,16 ,58 
 

Ticari/SatıĢ 38 4,23 ,71 
 

Kurumsal 2 3,00 ,00 
 

Hizmetli 8 3,37 1,40 
 

Güvenlik 10 4,60 ,51 
 

Diger 3 4,00 ,00 
 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım. 

Gise 30 3,86 ,81 

2,68 ,01 

 
Operasyon 45 3,60 1,00 

 
Bireysel 

/SatıĢ 

42 4,07 ,67 
 

Ticari/SatıĢ 38 4,02 ,75 
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Kurumsal 2 3,00 ,00 
 

Hizmetli 8 4,12 ,83 
 

Güvenlik 10 4,60 ,51 
 

Diger 3 4,00 ,00 
 

Tablo 8‟de iĢ performansının iĢletmede çalıĢan personelin görev alanı değiĢkenine göre 

herhangi bir farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiĢ ve “ ĠĢlerimi zamanında 

tamamlarım”, “ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla çözerim” ve “ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

aĢarım” maddelerinde, katılımcıların görev yaptıkları alanlara göre anlamlı düzeyde 

farklılıklara rastlanmıĢtır. 

Tablo 9: ĠĢ Performansının Statü DeğiĢkenine Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 
N Ort. 

Standart 

Sapma 
F P  

 

ĠĢlerimi zamanında tamamlarım. 

Personel 99 4,30 ,69 

2,75 ,04 

 
Alt Kademe 

Yönetici 

27 3,92 ,91 
 

Orta Kademe 

Yönetici 

42 4,28 ,45 
 

Üst Kademe 

Yönetici 

10 4,50 ,52 
 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi 

gerçekleĢtirebilmekteyim. 

Personel 99 4,10 ,82 

1,918 ,12 

 
Alt Kademe 

Yönetici 

27 3,92 ,91 
 

Orta Kademe 

Yönetici 

42 3,88 ,80 
 

Üst Kademe 

Yönetici 

10 4,50 ,52 
 

ĠĢimle ilgili problem çıktığında hızla 

çözerim. 

Personel 99 4,14 ,65 

2,17 ,09 

 
Alt Kademe 

Yönetici 

27 4,00 ,55 
 

Orta Kademe 

Yönetici 

42 3,97 ,68 
 

Üst Kademe 

Yönetici 

10 4,50 ,52 
 

ĠĢimle ilgili hedeflerimi aĢarım. 

Personel 99 3,97 ,82 

3,50 ,01 

 
Alt Kademe 

Yönetici 

27 3,55 ,93 
 

Orta Kademe 

Yönetici 

42 3,90 ,84 
 

Üst Kademe 

Yönetici 

10 4,50 ,52 
 

Tablo 9‟da iĢ performansının iĢletmede çalıĢan personelin görev aldıkları statü 

değiĢkenine göre herhangi bir farklılık gösterip göstermediği Anova testi yapılarak analiz 

edilmiĢ ve iĢ performansını ölçen sorulardan; “ ĠĢlerimi zamanında tamamlarım” ve “ĠĢimle 

ilgili hedeflerimi aĢarım” maddelerinde, katılımcıların statülerine göre anlamlı düzeyde 

farklılıklara rastlanmıĢtır. 

SONUÇ 

ĠĢletmelerin verimliliklerini yükseltme konusunda doğrudan ve güçlü etkiye sahip olan 

iĢ gören performansının, finansal sektörün baĢat iĢletmeleri olan bankalarda çalıĢanlar 

üzerinde; personelin yaĢ, cinsiyet, medeni hal, iĢ tecrübesi, görev alanı statü gibi 

farklılıklarına göre nasıl farklılıklar gösterdiğini saptayabilmek amacıyla yürütülen 

araĢtırmamızda elde edilen bulgular, tablolar aracılığıyla yukarıda açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırma bulgularından ulaĢılan sonuçlara göre iĢ görenlerin performans düzeylerinin; 

 



2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 23 

 

 Cinsiyet ve medeni hallere göre anlamlı farklılıklar göstermediği, 

 ÇalıĢanların yaĢlarına göre sadece bir alt faktörde farklılık olduğu, 

 Eğitim durumlarına göre hiçbir farklılık göstermediği, 

 ĠĢ tecrübeleri açısından iki alt faktörde farklılık görüldüğü, 

 ÇalıĢanların gelir düzeylerine göre hiçbir farklılık saptanmadığı,  

 ÇalıĢanların görev yaptıkları birimlere bakıldığında da üç alt faktörde yüksek düzeyde 

farklılıklar görüldüğü bulgulardan anlaĢılmaktadır.  

 ÇalıĢanların statülerine göre ise iki alt faktörde iĢ performansının farklılıklar 

gösterebildiği anlaĢılmıĢtır 

Bu sonuçlar, yöneticiler açısından performans farklılıklarının en fazla görüldüğü 

çalıĢma birimlerine göre daha detaylı bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Ayrıca çalıĢanların iĢ 

tecrübeleri ve iĢletmedeki statüleri de iĢ performanslarını etkileyebilen ikinci dereceden 

faktörler olarak değerlendirilmeyi gerektirmektedir. AraĢtırmaların farklı banka iĢletmelerinde 

tekrar tekrar yapılması, sonuçların karĢılaĢtırılması bakımından anlam ifade edebilecektir. 
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ÖZET 

ÇalıĢanların bağlı bulundukları kurumlara karĢı hissettikleri aidiyet duygularını ifade 

eden örgütsel özdeĢleĢme, iĢlemelerin amaçlarına ulaĢabilmeleri açısından dikkate alınan 

yönetsel bir konudur. Çünkü kurumuyla özdeĢlik bağı yüksek personel, ortaya çıkan kurumsal 

baĢarıları kendi baĢarısı gibi, baĢarısızlıkları ise kendi baĢarısızlığı gibi yorumlayacaktır. Bu 

da personelin iĢletme verimini artırabilmek adına, kendi gayret ve çabalarını samimi olarak 

ortaya koyması gibi bir neticeye yol açacaktır. Ekonomik sistemin en önemli unsurlarından 

olan ve finans sektörü içinde çok büyük iĢlevlere sahip olan banka iĢletmeleri açısından da, 

örgütsel özdeĢleĢmenin kritik etkileri olacağı düĢüncesi araĢtırmanın temel amacını 

oluĢturmaktadır. 

Bu amaç üzere baĢlatılan çalıĢmada, Elazığ ilinde faaliyet gösteren özel banka 

iĢletmeleri personeli üzerinde bir araĢtırma düzenlenmiĢtir. AraĢtırma katılımcılar ile yüz yüze 

anket yapılarak verilerin toplanması yöntemiyle yürütülmüĢtür. Anket çalıĢması ana kütleyi 

temsil yeterliliğine sahip 178 kiĢiyi kapsamıĢtır. Elde edilen veriler SPSS programına 

girilerek, gerekli güvenilirlik analizleri yapılmıĢ ve Anova testlerine tabi tutulmuĢtur. Yapılan 

Anova testlerine göre, bankacılık sektöründe çalıĢanlar arasında örgütsel özdeĢleĢme 

düzeylerinin çeĢitli özelliklere göre farklılıklar gösterebildiği saptanmıĢtır. Bu farklılıklar ile 

ilgili ayrıntılı tablolar çalıĢmanın bulgular bölümünde aktarılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, ÖzdeĢleĢme, Örgütsel ÖzdeĢleĢme 

ABSTRACT 

Organizational identification which is feelings of belonging of is employees to their 

affiliated organizations, is a managerial issue which is taken into account in order to achieve 

the objectives of the processes. Because a personnel who is associated with the institution will 

interpret corporate achievements as their own success and failures as their own failure. This 

will lead to the conclusion that the staff will sincerely present their efforts in order to increase 

the business efficiency. The main purpose of the research is the idea that organizational 

identification will have critical effects in terms of bank enterprises which are one of the most 

important elements of the economic system and which have very large functions within the 

financial sector. In this study, a survey was conducted on the personnel of private banks 

operating in Elazığ. The study was carried out with face-to-face questionnaires by collecting 
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data. The survey study included 178 people with the capacity to represent the main 

population. The data obtained were entered into the SPSS program and the required reliability 

analyzes were performed and subjected to Anova tests. According to Anova tests, it has been 

determined that organizational identification levels among employees in the banking sector 

can vary according to various characteristics. Detailed tables of these differences are 

presented in the findings section of the study. 

Key Words: Banking, Identification, Organizational Identification 

Örgütsel ÖzdeĢleĢme 

Örgütsel özdeĢleĢme kavramına bakıldığında örgütlerde sosyal özdeĢleĢme ile ön plana 

çıktığı görülmektedir.  Sosyal özdeĢleĢme kavramı açıklandığında örgütsel özdeĢleĢme 

kavramını tanımlamak kolaylaĢmaktadır. Sosyal özdeĢleĢme kiĢilerin bir gruba dahil olma 

algısını ifade etmektedir(Ashforth ve Mael, 1989:21). KiĢiler kendilerini herhangi bir grubun 

üyesi olarak algılama eğilimindedirler. Sosyal özdeĢleĢme bu noktada kiĢilere “ben kimim” 

sorusu gibi kendilerini tanımaları için de kısmen yardım etmektedir. Örgütsel özdeĢleĢme 

kavramına bakılacak olursa; kısaca örgütsel özdeĢleĢme “bir örgüte ait olma veya bir örgütle 

birlik olma” olarak tanımlanmaktadır (Ashforth ve Mael, 1989:34). Örgütsel özdeĢleĢme 

kavramı kiĢilerin sosyal kimlik tanımlamalarından etkilenerek, kendilerini örgütleri ile de 

tanımlama açısından da değerlendirilmektedir. KiĢiler kendilerini tanımlarken kendi örgüt 

tanımlarında da benzer kavramlara yönelmektedir(Dutton Dukerich ve Harquail,1994). 

Örgütsel özdeĢleĢme kavramı kiĢiler için önem arz etmektedir. KiĢilerin kendilerini tanımları 

bir süreçten oluĢmaktadır. Bu süreçte yapmıĢ oldukları tanımlama ile diğer kiĢilerle iletiĢimi 

sağlayıp hayatlarına yön vermektedirler (Myers vd., 2016) 

Örgütler açısından özdeĢleĢme kavramına bakıldığında; örgütlerin verimliliği 

artırmalarında çalıĢanları da etkilidir. Ġnsan kaynaklarından sağlanacak olumlu etkilerin üst 

düzeyde olması verimliliği de etkileyecektir. Örgüt çalıĢanlarının kimlik tanımlamalarında 

sosyal kimlikleri ile örgüt kimliklerini özdeĢleĢtirmeleri beklenmektedir (Polat ve Meydan, 

2010). Örgütsel özdeĢleĢme kavramına bakıldığında gene anlamda üç unsur öne çıkmaktadır.  

Bunlardan ilki örgüt çalıĢanı ile örgüt değerleri arasındaki uyumdur. Örgüt çalıĢanın örgütün 

değerlerini kendi değerleri gibi benimsemesi gerekmektedir. Bu süreç olumlu yürütülürse 

örgütsel özdeĢleĢme sürecine girilmiĢ olmaktadır. Ġkinci unsur ise kiĢilerin istek ve 

heveslerinin örgüt hedef ve amaçlarını gerçekleĢtirme konusunda yoğunlaĢmasıdır. Örgütün 

iĢleyiĢ, hedef ve amaçlarını gerçekleĢtirme konusunda istekli olmayan kiĢilerin örgütten 

uzaklaĢma isteklerinin arttığı gözlemlenmektedir. Örgütsel özdeĢleĢme kavramının son unsuru 

ise örgüt içinde yer alan kiĢilerin yani örgüt çalıĢanlarının, örgütte çalıĢma isteğinin ve 

devamlılığın süreklilik yönünde olmasıdır(Ashforth, 2001). 

Örgütsel özdeĢleĢme sürecinin olumlu ve iyi yönde yürütüldüğü düĢünüldüğünde örgüt 

çalıĢanları açısından faydalardan bahsetmek mümkündür. Örgüt çalıĢanları özdeĢleĢme ile 

sosyal kimliğini tamamlama yolunda örgütle de özdeĢleĢerek hem kendine bir kaynak bulmuĢ 

olup hem de kendi kimlik tanımına benzer kiĢi ve değer verebileceği kiĢilerle birlikte olma 

fırsatını yakalayabilmektedir(Özdemir, 2010). Örgüt çalıĢanları bu sayede aidiyet duygularını 

geliĢtirerek, kendilerini tanımlama konusundaki belirsizlikleri de azaltmıĢ olmaktadır. Bu 
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durum çalıĢanların performansına da etki etmektedir (Tüzün ve Çağlar, 2008). Örgütsel 

özdeĢleĢme seviyesinin yetersiz ve düĢük olduğu durumlarda ise kiĢilerin psikolojik anlamda 

sorunlar yaĢaması ve performanslarının olumsuz olarak etkilenmesi söz konusu 

olabilmektedir. Örgüt çalıĢanları bu olumsuzluklar karĢısında iĢe geç kalma, devamsızlık 

yapma gibi davranıĢlarda da bulunabilmektedir(Knight ve Haslam, 2010).  

AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Personelinin çalıĢtıkları kurumlara fayda sağlamaları ve verimlilik artıĢına katkı 

sunabilmelerine etki edecek hususlardan birisi de onların kurumları ile özdeĢ olabilmeleridir. 

Dolayısıyla, bankacılık sektöründe çalıĢanların özdeĢ olabilme seviyelerinin ve bu seviyelerin 

personel arasında hangi açılardan farklılıklar gösterebileceğini anlayabilmenin yöneticilerin 

hedeflerine ulaĢabilmelerinde onlara yararlı bilgiler sunabileceği düĢüncesi araĢtırmanın temel 

amacını ve önemini oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

ÇalıĢanlar arasında örgütsel özdeĢleĢme düzeylerinin ne gibi farklılıklar 

gösterebileceğini saptayabilmek üzere baĢlatılan bu araĢtırma; Elazığ Ģehir merkezinde 

yürütülmüĢ olmakta ve 2017 yılı sonbahar-kıĢ dönemine denk gelen bir süreci kapsamaktadır. 

Ayrıca yalnızca banka iĢletmelerinde görevli personelin anket çalıĢmasına katılmıĢ olması 

gibi hususlar, araĢtırmanın kapsamını ve sınırlılıklarını oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmanın Metodu ve Veri Toplama Yöntemi 

AraĢtırma verileri birinci kaynaktan alabilmek amacıyla yüz yüze anket yöntemi 

uygulanarak yürütülmüĢtür. Anketlerden elde edilen bu veriler güvenilirlik analizleri; SPSS 

programı Cronbach Alpha testi ile yapılmıĢtır. Daha sonra katılımcıların kiĢisel özellikleri ve 

pozisyonlarına göre örgütsel özdeĢleĢme düzeylerinin farklılıklar gösterip göstermedikleri, 

ikili değiĢkenlerde T testleri, çoklu değiĢkenlerde ise Anova Testleri aracılığıyla analiz 

edilmiĢtir. 

Ana Kütle ve Örneklem 

AraĢtırma anketleri, Elazığ il merkezinde faaliyet gösteren özel bankalara ait Ģubelerde 

yöneticilerden alınan verilere göre toplam 276 çalıĢan arasından 178 kiĢi ile yapılmıĢtır. Bu 

miktar örneklem olarak yeterli bir sayıyı ifade etmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). 

Bulgular ve Yorumlar 

ÇalıĢmanın devamında T testleri ve Anova testleri yapılarak tablolar yorumlanmıĢtır.  

Tablo 1: Örgütsel ÖzdeĢleĢme Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

Cronbach Alpha Değeri Soru Sayısı 

,957 6 

Örgütsel özdeĢleĢme düzeyini belirlemeye yönelik olarak uygulanan altı soruluk ölçeğin 

güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1‟de verilmiĢ ve croncbach alpha analizine göre ölçeğin 

0,957 oranla güvenilir olduğu görülmüĢtür. Literatürde 0,70 ve üzeri değerler alan ölçeklerin 

yüksek derecede güvenilir olarak kabul gördüğü anlaĢılmaktadır (Özdamar, 2002; 

Büyüköztürk, 2006). 
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Tablo 2: Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin Cinsiyetlere Göre Farklılıklarını Gösteren T Testi 

 Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma F P 

Birisi iĢyerimi kötülediğinde, sanki bana söylenmiĢ 

gibi üzülürüm 

Kadın 54 3,85 1,21 
3,27 22 

Erkek 124 4,08 ,97 

BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne düĢündüğü beni 

çok ilgilendirir 

Kadın 54 3,55 1,32 
4,70 ,09 

Erkek 124 3,90 1,10 

ĠĢyerimden bahsederken “onlar” yerine “biz” demeyi 

tercih ederim 

Kadın 54 4,11 1,19 
2,17 ,35 

Erkek 124 4,28 ,95 

ĠĢyerimin baĢarılarını, kendi baĢarım gibi görürüm Kadın 54 3,98 1,33 
3,25 ,27 

Erkek 124 4,20 ,91 

Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana iltifat 

etmiĢ gibi sevinirim 

Kadın 54 3,77 1,28 
4,92 ,03 

Erkek 124 4,20 ,99 

Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber görürsem, 

rahatsızlık duyarım 

Kadın 54 3,96 1,28 
3,03 ,19 

Erkek 124 4,21 ,95 

Tablo 2‟de örgütsel özdeĢleĢmenin cinsiyet faktörüne göre farklılık gösterip 

göstermediği T testi ile analiz edilmiĢ ve sadece “Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana 

iltifat etmiĢ gibi sevinirim” ifadesinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır. 

Tablo 3: Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin Medeni Durumlara Göre Farklılıklarını Gösteren T Testi 

 
Medeni hal N 

Ortalam

a 
Std. Sapma F P 

Birisi iĢyerimi kötülediğinde, sanki bana söylenmiĢ 

gibi üzülürüm 

Evli 108 4,06 ,94 
3,51 

,42 

Bekar 70 3,92 1,21 

BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne düĢündüğü beni 

çok ilgilendirir 

Evli 108 3,80 1,22 
2,14 

,91 

Bekar 70 3,78 1,12 

ĠĢyerimden bahsederken “onlar” yerine “biz” demeyi 

tercih ederim 

Evli 108 4,25 ,97 
, 23 

,65 

Bekar 70 4,18 1,12 

ĠĢyerimin baĢarılarını, kendi baĢarım gibi görürüm Evli 108 4,14 1,02 ,05 

 

,84 

Bekar 70 4,11 1,13 

Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana iltifat 

etmiĢ gibi sevinirim 

Evli 108 4,07 1,06 
1,09 

,94 

Bekar 70 4,08 1,17 

Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber görürsem, 

rahatsızlık duyarım 

Evli 108 4,07 1,06 
,13 

,30 

Bekar 70 4,24 1,06 

Tablo 3‟de örgütsel özdeĢleĢmenin medeni hal faktörüne göre farklılık gösterip 

göstermediği T testi ile analiz edilmiĢ ve katılımcıların kadın ya da erkek olmaları bakımından 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır. 

Tablo 4: Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin YaĢlara Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 N 

Ortala

ma Std. Sapma F P  

 

Birisi iĢyerimi kötülediğinde, sanki bana 

söylenmiĢ gibi üzülürüm 

21-25 20 4,65 ,48 

6,26 ,00  

26-30 46 4,23 ,73 
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31-40 102 3,74 1,20 
 

41veüzeri 10 4,40 ,51 
 

BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne düĢündüğü beni 

çok ilgilendirir 

21-25 20 4,15 ,74 

2,88 ,03 

 

26-30 46 4,04 ,98 
 

31-40 102 3,57 1,33 
 

41veüzeri 10 4,20 ,42 
 

ĠĢyerimden bahsederken “onlar” yerine “biz” 

demeyi tercih ederim 

21-25 20 4,80 ,41 

4,13 ,00 

 

26-30 46 4,34 ,79 
 

31-40 102 4,02 1,18 
 

41veüzeri 10 4,60 ,51 
 

ĠĢyerimin baĢarılarını, kendi baĢarım gibi görürüm 

21-25 20 4,80 ,41 

4,89 ,00 

 

26-30 46 4,28 ,86 
 

31-40 102 3,91 1,17 
 

41veüzeri 10 4,40 ,96 
 

Total 178 4,13 1,06 
 

Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana iltifat 

etmiĢ gibi sevinirim 

21-25 20 4,80 ,41 

6,371 

 
,00 

 

26-30 46 4,23 ,92 
 

31-40 102 3,81 1,22 
 

41veüzeri 10 4,60 ,51 
 

Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber görürsem, 

rahatsızlık duyarım 

21-25 20 4,70 ,47 

3,24 ,02 

 

26-30 46 4,23 ,84 
 

31-40 102 3,96 1,22 
 

41veüzeri 10 4,40 ,51 
 

Tablo 4‟de örgütsel özdeĢleĢmenin yaĢ değiĢkenine göre herhangi bir farklılık gösterip 

göstermediği Anova testi ile analiz edilmiĢ ve bütün faktörlerde çalıĢanların yaĢları arasında 

özdeĢleĢme açısından farklılıklar olduğu görülmüĢtür.  

Tablo 5: Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin Eğitim Durumuna Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 
N 

Ortalam

a 
Std. Sapma F P  

 

Birisi iĢyerimi kötülediğinde, sanki bana 

söylenmiĢ gibi üzülürüm 

Lise 24 3,83 1,55 

2,14 ,07 

 
Önlisans 8 4,00 ,00 

 
Lisans 142 4,07 ,97 

 
Y. Lisans 2 4,00 ,00 

 
Doktora 2 2,00 ,00 

 
BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne düĢündüğü beni Lise 24 3,79 1,31 1,19 ,31  
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çok ilgilendirir Önlisans 8 3,75 ,46 
 

Lisans 142 3,82 1,19 
 

Y. Lisans 2 4,00 ,00 
 

Doktora 2 2,00 ,000 
 

ĠĢyerimden bahsederken “onlar” yerine “biz” 

demeyi tercih ederim 

Lise 24 4,25 1,326 

, 15 ,96 

 
Önlisans 8 4,00 ,000 

 
Lisans 142 4,24 1,02 

 
Y. Lisans 2 4,00 ,00 

 
Doktora 2 4,00 ,00 

 

ĠĢyerimin baĢarılarını, kendi baĢarım gibi görürüm 

Lise 24 4,37 1,01 

,91 ,45 

 
Önlisans 8 4,00 ,00 

 
Lisans 142 4,11 1,10 

 
Y. Lisans 2 4,00 ,00 

 
Doktora 2 3,00 ,00 

 

Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana iltifat 

etmiĢ gibi sevinirim 

Lise 24 4,25 ,98 

2,50 ,04 

 
Önlisans 8 4,37 ,51 

 
Lisans 142 4,04 1,13 

 
Y. Lisans 2 5,00 ,00 

 
Doktora 2 2,00 ,00 

 

Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber görürsem, 

rahatsızlık duyarım 

Lise 24 4,12 1,03 

2,52 ,04 

 
Önlisans 8 4,37 ,51 

 
Lisans 142 4,14 1,07 

 
Y. Lisans 2 5,00 ,00 

 
Doktora 2 2,00 ,00 

 
Tablo 5‟de örgütsel özdeĢleĢmenin eğitim düzeylerine göre farklılıklar analiz edilmiĢ ve 

“Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana iltifat etmiĢ gibi sevinirim” faktörü ile “Medyada 

iĢyerimi kötüleyen bir haber görürsem, rahatsızlık duyarım” faktörlerinde anlamlı farklılıklara 

rastlanmıĢtır.  

 

Tablo 6: Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin ĠĢ Tecrübelerine Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 N 

Ortalam

a Std. Sapma F P 
 

 

Birisi iĢyerimi kötülediğinde, sanki bana 

söylenmiĢ gibi üzülürüm 

1 Yıldan az 11 4,63 ,50 

4,04 ,00 

 
1-3 38 4,31 ,73 

 
4-6 39 4,07 ,89 

 
6-10 90 3,77 1,21 

 

BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne düĢündüğü 

beni çok ilgilendirir 

1 Yıldan az 11 4,27 ,467 

2,00 ,11 

 
1-3 38 4,10 ,92 

 
4-6 39 3,69 1,10 

 
6-10 90 3,6 1,34 

 

ĠĢyerimden bahsederken “onlar” yerine “biz” 1 Yıldan az 11 5,00 ,00 3,60 ,01  
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demeyi tercih ederim 1-3 38 4,44 ,60 
 

4-6 39 4,20 ,80 
 

6-10 90 4,05 1,25 
 

ĠĢyerimin baĢarılarını, kendi baĢarım gibi 

görürüm 

1 Yıldan az 11 5,00 ,00 

4,64 ,00 

 
1-3 38 4,39 ,59 

 
4-6 39 4,12 ,86 

 
6-10 90 3,92 1,27 

 

Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana iltifat 

etmiĢ gibi sevinirim 

1 Yıldan az 11 5,00 ,00 

6,83 ,00 

 
1-3 38 4,44 ,50 

 
4-6 39 4,15 ,96 

 
6-10 90 3,77 1,29 

 

Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber görürsem, 

rahatsızlık duyarım 

1 Yıldan az 11 4,81 ,40 

2,99 ,03 

 
1-3 38 4,39 ,59 

 
4-6 39 4,05 ,94 

 
6-10 90 3,98 1,26 

 
Tablo 6‟da iĢ tecrübesine göre özdeĢleĢme düzeyinin farklılık durumu analiz edilmiĢ ve 

“BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne düĢündüğü beni çok ilgilendirir” faktörü dıĢındaki bütün 

faktörlerde anlamlı farklılıklara rastlanmıĢtır. Dolayısıyla yüksek düzeyde bir farklılaĢma 

olduğu söylenebilmektedir. 

 

Tablo 7: Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin Gelir Durumlarına Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 N Ortalama Std. Sapma F P  
 

Birisi iĢyerimi kötülediğinde, sanki bana 

söylenmiĢ gibi üzülürüm 

1300-1999 32 3,96 1,23 

2,09 ,10 

  

2000-2999 76 4,10 1,10   

3000-4999 52 4,09 ,79   

5000 ve üzeri 18 3,44 1,09   

BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne düĢündüğü 

beni çok ilgilendirir 

1300-1999 32 3,84 1,08 

,61 ,60 

  

2000-2999 76 3,90 1,15   

3000-4999 52 3,69 1,35   

5000 ve üzeri 18 3,55 ,98   

ĠĢyerimden bahsederken “onlar” yerine “biz” 

demeyi tercih ederim 

1300-1999 32 4,31 1,17 

,14 ,93 

  

2000-2999 76 4,22 1,10   

3000-4999 52 4,23 1,02   

5000 ve üzeri 18 4,11 ,32   

ĠĢyerimin baĢarılarını, kendi baĢarım gibi 1300-1999 32 4,34 ,90 1,22 ,30   
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görürüm 2000-2999 76 4,21 1,08   

3000-4999 52 3,98 1,21   

5000 ve üzeri 18 3,88 ,67   

Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana iltifat 

etmiĢ gibi sevinirim 

1300-1999 32 4,18 ,85 

,59 ,61 

  

2000-2999 76 4,15 1,12   

3000-4999 52 3,96 1,31   

5000 ve üzeri 18 3,88 ,75   

Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber 

görürsem, rahatsızlık duyarım 

1300-1999 32 4,15 ,91 

,56 ,64 

  

2000-2999 76 4,06 1,14   

3000-4999 52 4,21 1,10   

5000 ve üzeri 18 4,00 ,84   

Tablo 7‟de örgütsel özdeĢleĢmenin gelir düzeyi faktörüne göre farklılık gösterip 

göstermediği anova testi ile analiz edilmiĢ ve katılımcıların kadın ya da erkek olmaları 

bakımından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır. 

Tablo 8: Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin Görev Alanlarına Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 N 

Ortalam

a Std. Sapma F P 
 

 

Birisi iĢyerimi kötülediğinde, sanki bana 

söylenmiĢ gibi üzülürüm 

Gise 30 4,33 ,47 

7,88 ,00 

 
Operasyon 45 3,51 1,30 

 
Bireysel 

/SatıĢ 
42 4,38 ,73 

 
Ticari/SatıĢ 38 4,05 ,69 

 
Kurumsal 2 2,00 ,00 

 
Hizmetli 8 2,75 1,90 

 
Güvenlik 10 4,80 ,42 

 
Diger 3 4,66 ,57 

 

BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne düĢündüğü 

beni çok ilgilendirir 

Gise 30 3,43 1,1 

6,26 ,00 

 
Operasyon 45 3,31 1,47 

 
Bireysel 

/SatıĢ 
42 4,35 ,61 

 
Ticari/SatıĢ 38 3,94 ,898 

 
Kurumsal 2 2,00 ,00 

 
Hizmetli 8 3,12 1,55 

 
Güvenlik 10 4,80 ,42 

 
Diger 3 4,66 ,57 

 

ĠĢyerimden bahsederken “onlar” yerine “biz” 

demeyi tercih ederim 

Gise 30 4,00 1,17 

4,26 ,00 

 
Operasyon 45 3,86 1,25 

 
Bireysel 

/SatıĢ 
42 4,47 ,63 

 
Ticari/SatıĢ 38 4,55 ,50 

 
Kurumsal 2 4,00 ,00 
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Hizmetli 8 3,25 1,90 
 

Güvenlik 10 5,00 ,00 
 

Diger 3 4,66 ,57 
 

ĠĢyerimin baĢarılarını, kendi baĢarım gibi 

görürüm 

Gise 30 4,10 ,92 

4,80 ,00 

 
Operasyon 45 3,6 1,45 

 
Bireysel 

/SatıĢ 
42 4,54 ,50 

 
Ticari/SatıĢ 38 4,28 ,73 

 
Kurumsal 2 3,00 ,00 

 
Hizmetli 8 3,62 1,40 

 
Güvenlik 10 5,00 ,00 

 
Diger 3 4,00 1,73 

 

Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki bana iltifat 

etmiĢ gibi sevinirim 

Gise 30 4,06 1,14 

4,25 ,00 

 
Operasyon 45 3,64 1,35 

 
Bireysel 

/SatıĢ 
42 4,45 ,73 

 
Ticari/SatıĢ 38 4,18 ,89 

 
Kurumsal 2 2,00 ,00 

 
Hizmetli 8 3,50 1,30 

 
Güvenlik 10 4,80 ,42 

 
Diger 3 4,66 ,57 

 

Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber 

görürsem, rahatsızlık duyarım 

Gise 30 4,00 1,17 

5,43 ,00 

 
Operasyon 45 3,71 1,32 

 
Bireysel 

/SatıĢ 
42 4,61 ,49 

 
Ticari/SatıĢ 38 4,34 ,74 

 
Kurumsal 2 2,00 ,00 

 
Hizmetli 8 3,37 1,40 

 
Güvenlik 10 4,60 ,51 

 
Diger 3 4,66 ,57 

 
Tablo 8‟de örgütsel özdeĢleĢmenin görev alanına göre herhangi bir farklılık gösterip 

göstermediği Anova testi ile analiz edilmiĢ ve bütün faktörlerde çalıĢanların görev alanları 

arasında örgütsel özdeĢleĢme açısından farklılıklar olduğu görülmüĢtür.  

Tablo 9: Örgütsel ÖzdeĢleĢmenin ÇalıĢma Statüsüne Göre Farklılıklarını Gösteren Anova Testi 

 N 

Ortalam

a Std. Sapma F P 
 

 

Birisi iĢyerimi kötülediğinde, sanki 

bana söylenmiĢ gibi üzülürüm 

Personel 99 4,15 1,10 

4,41 ,00 

  

Alt Kademe Yönetici 27 3,55 1,15   

Orta Kademe 

Yönetici 
42 3,80 ,80   

Üst Kademe 

Yönetici 
10 4,70 ,48   
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BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne 

düĢündüğü beni çok ilgilendirir 

Personel 99 3,73 1,25 

2,92 ,03 

  

Alt Kademe Yönetici 27 3,48 1,22   

Orta Kademe 

Yönetici 
42 3,92 1,02   

Üst Kademe 

Yönetici 
10 4,70 ,48   

ĠĢyerimden bahsederken “onlar” yerine 

“biz” demeyi tercih ederim 

Personel 99 4,19 1,21 

,92 ,43 

  

Alt Kademe Yönetici 27 4,33 ,62   

Orta Kademe 

Yönetici 
42 4,14 ,84   

Üst Kademe 

Yönetici 
10 4,70 ,48   

ĠĢyerimin baĢarılarını, kendi baĢarım 

gibi görürüm 

Personel 99 4,20 1,12 

1,82 ,14 

  

Alt Kademe Yönetici 27 4,03 ,97   

Orta Kademe 

Yönetici 
42 3,90 1,03   

Üst Kademe 

Yönetici 
10 4,70 ,48   

Birisi iĢyerimi övdüğü zaman, sanki 

bana iltifat etmiĢ gibi sevinirim 

Personel 99 4,12 1,15 

3,36 ,02 

  

Alt Kademe Yönetici 27 4,00 ,96   

Orta Kademe 

Yönetici 
42 3,80 1,10   

Üst Kademe 

Yönetici 
10 5,00 ,00   

Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber 

görürsem, rahatsızlık duyarım 

Personel 99 4,10 1,18 

2,82 ,04 

  

Alt Kademe Yönetici 27 3,88 ,97   

Orta Kademe 

Yönetici 
42 4,19 ,86   

Üst Kademe 

Yönetici 
10 5,00 ,00   

Tablo 9‟da statü değiĢkeni açısından farklılıklar incelenmiĢ ve “Birisi iĢyerimi 

kötülediğinde, sanki bana söylenmiĢ gibi üzülürüm”,  “BaĢkalarının iĢyerim hakkında ne 

düĢündüğü beni çok ilgilendirir” ve “Medyada iĢyerimi kötüleyen bir haber görürsem, 

rahatsızlık duyarım” faktörlerinde statü bakımından örgütsel özdeĢleĢme düzeylerinin 

farklılıklar gösterdiği tespit edilmiĢtir.  

SONUÇ 

AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre örgütsel özdeĢleĢme düzeylerinin; 

 Cinsiyet ve medeni hal bakımından bir farklılık göstermediği ve dolayısıyla bu 

faktörlerin bir etken olmadığı, 

 ÇalıĢanların yaĢlarına göre oldukça yüksek düzeyde farklılık gösterdiği, 

 Eğitim durumları bakımından sadece iki alt faktörde farklılık gösterdiği, dolayısıyla 

eğitim durumunun çalıĢanın kurumuyla özdeĢleĢmesinde pek belirleyici olmadığı, ĠĢ tecrübesi 

açısından değerlendirildiğince yeterince yüksek düzeyde farklılıklar gösterdiği, 

 Gelir düzeyi açısından hiçbir alt faktörde farklılık göstermediği, 

 ĠĢ tecrübeleri bakımından, bir faktör dıĢında bütün faktörlerde farklılıklar  görüldüğü, 
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 ÇalıĢılan birimler göre incelendiğinde çok yüksek düzeyde farklılıklar sergilediği, 

 ÇalıĢanların statüleri bakımından ise dört alt faktörde farklılıklar gösterdiği 

bulgularına ulaĢılmıĢtır. 

Bu sonuçlar, özdeĢleĢme düzeylerindeki farklılıklarının en fazla görüldüğü çalıĢma 

birimlerine göre farklılık ve yaĢ dağılımlarına göre farklılık durumuna yöneticilerin çok 

dikkatli biçimde eğilmeleri gereğini ortaya koymaktadır. Bunların ardından personelin iĢ 

tecrübeleri ve kurumdaki statüleri de örgütsel özdeĢleĢme düzeyindeki farklılıklar hususunda 

ikinci dereceden faktörler olarak üzerinde durmayı gerektirmektedir. AraĢtırmaların farklı 

illerde ve farklı bankalarda yeniden yapılması, karĢılaĢtırmalı değerlendirmeler yapılabilmesi 

bakımından anlam ve önem ifade edebilecektir. 
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LEADERSHIP INTENTION OF Z GENERATION: THE CASE OF KAHTA 

 

Dr. Öğr. Gör. GülĢen KIRPIK 

Adıyaman Üniversitesi, gkirpik@adiyaman.edu.tr 

 

ÖZET 

Yakın geleceğin iĢ dünyasında önemli ve kaçınılmaz farklılıklarıyla yer alacak olan Z 

kuĢağının giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyeti kuĢağın gelecekteki kariyer yolunu 

belirlemesinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalıĢmanın amacı, Z kuĢağında yer alan kiĢilerin 

giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeylerinin ölçülmesi ve Z kuĢağı kiĢilerin sahip 

olduğu cinsiyet, eğitim düzeyi, iĢ tecrübesi, ailesinin gelir seviyesi, ailesinin ya da yakın 

çevresinin giriĢimci olması gibi sosyo-demografik özelliklerin giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri üzerinde anlamlı farklılıklara yol açıp açmadığının incelenmesidir. Bu 

kapsamda, Adıyaman Kahta ilçesindeki liselerde ve meslek yüksekokulunda öğrenim görenler 

arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 563 gönüllü kiĢiye uygulanan anket ile 

çalıĢmanın veri setine ulaĢılmıĢtır. Veri setinin analizi için SPSS 22.0 programından 

yararlanılmıĢtır. Verilerin analizi kapsamında frekans analizi, güvenilirlik analizi, normallik 

testi ve faktör analizi uygulanmıĢtır. GiriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyeti ölçeğinin 

Cronbach's alpha değeri 0,89 olarak ölçülmüĢtür. Ayrıca, verilerin normal dağılım 

göstermemesi (p<0,01) sebebiyle çalıĢmanın hipotezlerinin test edilmesinde parametrik 

olmayan analiz yöntemlerinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının sosyo-

demografik özellikleri açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet farklılıklarına 

iliĢkin hipotezler Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri ile analiz edilmiĢtir. Analiz 

sonuçlarına göre, Z kuĢağı kiĢilerin giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri 

arasında cinsiyet, iĢ tecrübesi, eğitim seviyesi açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir 

(p<0,05).  

Anahtar Kelimeler: Z KuĢağı, GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyeti, Kahta 

ABSTRACT 

The entrepreneurship, professionalism and leadership intention of the Z generation, 

which will take place in the near future with their important and inevitable differences, has an 

important place in determining the future career path of the generation. The aim of this study 

is to measure the level of entrepreneurship, professionalism and leadership intention of people 

in the Z generation and to investigate whether the socio-demographic characteristics of the Z 

generation, such as gender, education level, work experience, family income level, family or 

the close environment of the entrepreneur, lead to significant differences on the levels of 

entrepreneurship, professionalism and leadership intention. In this context, the data set of the 

study was reached with a questionnaire applied to 563 volunteers who were chosen by simple 

random sampling method among the students in high schools and vocational schools in 
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Adıyaman Kahta district. SPSS 22.0 program was used to analyze the data set. Frequency 

analysis, reliability analysis, normality test and factor analysis were used to analyze the data. 

Cronbach's alpha value of the scale of entrepreneurship, professionalism and leadership 

intention was measured as 0.89. Moreover, non-parametric analysis methods were used to test 

the hypotheses of the study due to the fact that the data did not show normal distribution       

(p <0.01). The hypotheses related to the differences in entrepreneurship, professionalism and 

leadership intention in terms of socio-demographic characteristics of the Z generation 

participated in the study were analyzed with Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H tests. 

According to the results of the analysis, significant differences were found in terms of gender, 

work experience and education level among the individuals of the Z generation in terms of 

entrepreneurship, professionalism and leadership intention (p <0.05). 

Keywords: Generation Z, Entrepreneurship, Professionalism and Leadership Intention, 

Kahta 

GĠRĠġ 

Belli bir zaman aralığında doğan yaĢ gruplarını tanımlamak için kullanılan kuĢak 

kavramı zaman içerisinde dar anlamından çıkarak daha geniĢ ve sosyolojik bakıĢ açısıyla 

incelenmeye baĢlamıĢtır. Kendi döneminin deneyimlerine bağlı olarak farklı karakteristik 

özellikler sergileyen kuĢaklar, aralarında farklılıklar sergilemekte ve değer, tutum, davranıĢ ve 

iĢ-yaĢam tercihlerinde de farklılıklar göstermektedirler.    

Yazında kuĢaklar genel olarak Sessiz KuĢak, Bebek Patlaması KuĢağı, X KuĢağı, Y 

KuĢağı, Z KuĢağı ve Alfa KuĢağı olarak sınıflandırılmaktadır. Her bir kuĢağın kendi 

dönemine göre sahip oldukları özellikler bulunmakta ve bu özellikleri ile iĢ yaĢamına katkılar 

sunmaktadır. ġu sıralar iĢ yaĢamı üç kuĢaktan oluĢsa da yakın gelecekte iĢ yaĢamına en çok 

etkide bulunacak olan kuĢak Z kuĢağı üyeleridir.   

Z kuĢağı üyelerinin teknolojinin içinde büyümelerinden dolayı standart iĢleri yapmak 

yerine kiĢiselleĢtirilmiĢ, bağımsız ve özgür olabilecekleri iĢleri yapmayı tercih eden bireyler 

olacakları düĢünülmektedir. Dolayısıyla Z kuĢağı üyelerinin bürokrasiden uzak olmak, esnek 

çalıĢma imkanına sahip olmak ve iĢ-yaĢam dengesini sağlayabilmek için kendisinden önceki 

kuĢaklardan farklı iĢ tercihleri olması muhtemeldir. Ancak bunların yalnızca tahmin olduğu 

unutulmamalıdır çünkü onların aktif olarak iĢ yaĢamında olmamaları güçlü ve zayıf yönlerini 

tespit etmeyi imkansız kılmaktadır.    

Bu çalıĢmada henüz çalıĢma hayatına aktif olarak katılmamıĢ olan Z kuĢağı üyelerinin 

çalıĢma hayatına dönük niyetleri giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik yönünden incelenerek 

Z kuĢağı üyelerinin kariyerlerini planlarken ihtiyaç duydukları bu üç yetkinliğe etki eden 

değiĢkenler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda da Z kuĢağının giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyetlerinin artırılmasına iliĢkin görüĢler öne sürülmüĢtür.  

1. LĠTERATÜR ÖZETĠ 

1.1.KuĢak Kavramı, KuĢak Farklılıkları ve Z KuĢağının Özellikleri 

Ġçinde bulundukları toplumun sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik geliĢmelerden 

etkilenerek benzer inanç, değer, tutum ve davranıĢlara sahip olan yaĢ gruplarına “kuĢak” 
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denilmektedir (Tekin, 2015: 1). Dünya genelinde yapılan araĢtırmalar neticesinde kuĢaklar, 

tarihsel aralıklar ve sosyo-kültürel olaylara göre sınıflandırılmıĢtır. Genel olarak beĢ farklı 

grup altında sınıflandırılan kuĢaklar Sessiz KuĢak, Bebek Patlaması KuĢağı, X KuĢağı, Y 

KuĢağı, Z KuĢağı ve Alfa KuĢağı olarak adlandırılmaktadır (DoğanbaĢ, 2017: 68-69).  

Kendi döneminde yaĢanan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik olaylara bağlı olarak 

kuĢakların yaĢama, kendi kiĢiliklerine ve iĢ tercihlerine yönelik belirgin farklılıklar olduğu 

görülmüĢtür. Örneğin Sessiz KuĢak hayatta kalma mücadelesi veren bir kuĢak olması 

nedeniyle iĢ hayatında otoriteye karĢı itaatkar kiĢiler olurken teknolojik geliĢmelerden 

etkilenerek büyüyen Y kuĢağı üyeleri otoriteyi sorgulayan ve eleĢtiren tavır sergilemiĢlerdir.  

AĢağıdaki tabloda kuĢakların temel özellikleri karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. 

Tablo 1: KuĢakların Temel Özellikleri 

KuĢaklar Tanımlayan 

Sıfat 

Genel Özellikleri Karakteristik Özellikleri 

Sessiz KuĢak Uyumlu Pratik 

Rasyonel 

Otoriteye saygı ve bağlılık, 

Tutucu, 

Disiplinli ve itaatkâr, 

Resmiyet ve vatanseverlik, 

Ahlak kurallarına saygı, 

Kurallara uyum. 

Bebek 

Patlaması 

KuĢağı 

 

Kuralcı Ġyimser 

Pozitif. 

Otoriteye Ģüpheyle yaklaĢma, 

Kuralcı, 

Katılım ve müdahale, 

Rasyonellik, 

Bencillik (Ben Nesli), 

Hırslı olma. 

X KuĢağı Rekabetçi ġüpheci 

Dikkatli. 

Otoriteye Ģüpheyle yaklaĢma, 

Resmi olmama, 

Duygusallık ve rasyonelliğin dengesi, 

DeğiĢime açık olma, 

Farklılıklara karĢı hoĢgörü, 

Yaratıcı yetenek sahibi olma, 

Bağımsızlık. 

Y KuĢağı Yaratıcı Umutlu 

Güvenli. 

Otoriteye güvensizlik, 

Sorgulayıcı, 

Kendinden emin, 

Çekinmeden tartıĢabilme, 

Gerçekçilik, 

Sosyal bilinç, 

Sonuç odaklılık, 

Duygusallık 

Dijital yatkınlık, 

DeğiĢim ve farklılık, 

Fark yaratma, 

Küresel bakıĢ açısı, 

Sorumluluk alma isteği, 
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Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenme, 

Sabırsızlık. 

Z KuĢağı Derin 

duygusal 

7/24 çevrimiçi 

olma. 

Yaratıcı, 

Teknolojik bağımlılık, 

Küresel dünya vatandaĢlığı, 

Sürekli bağlı olma (connected), 

Sabırsızlık, hemen isteme, 

Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenme, 

Bilgisayarı kitaba tercih etme, 

DıĢarıda fazla zaman geçirmeme, 

Yalnız yaĢamayı tercih etme, 

Hız. 

Kaynak: Aka, 2017: 59. 

Henüz eğitim döneminde olan Z KuĢağı, kendisini diğer kuĢaklardan ayıran 

karakteristik özelliklerini teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak geliĢtirmiĢlerdir. Her Ģeyden 

önce değiĢimin çok hızlı gerçekleĢmesi Z kuĢağının çabuk tüketen, çabuk sıkılan fakat 

yeniliklere daha açık ve farklılık yaratmaya daha meraklı bireyler olmalarına neden olmuĢtur. 

Teknoloji ile doğan kuĢak olarak sahip oldukları olanakların fazlalığı Z kuĢağının edilgen 

değil etken bireyler olmalarına, sonuç odaklı düĢünmelerine, hayallerle iç içe ve yaratıcı 

bireyler olmalarına sebep olmuĢtur. Bu nedenle Z kuĢağı üyelerinin gelecekte standart iĢleri 

değil daha kiĢiselleĢtirilmiĢ iĢlerde çalıĢmayı tercih etmeleri ve iĢ yaĢamında coğrafi sınırları 

kaldırmaları beklenmektedir (Aka, 2017: 56).  Ġleri derecede teknoloji kullanan, kendinden 

emin, baĢarılı olmak ve kazanmak için çalıĢacak olan Z KuĢağı üyeleri en diplomalı, uzman 

ve buluĢcu kuĢak olarak görülmektedir (Oral, 2013: 19; Seymen, 2017: 474). Dolayısıyla 

eğitimlerinin akabinde giriĢimci, profesyonel ve liderlik kariyerini seçme konusunda 

motivasyonlarının yüksek olduğu düĢünülmektedir.  

Bilgi çağı olarak nitelendirilen ve karmaĢık problemlerin var olduğu günümüzde bugün 

ve gelecek arasında bağ kurarak vizyon oluĢturabilecek, küresel bir talebin getirdiği zorlukları 

en iyi Ģekilde aĢabilecek kiĢiler iĢ dünyasında baĢarılı kiĢiler olacaktır (Akyüz, 2018: 45).  

1.2.GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyeti 

Hızla değiĢen günümüz koĢullarında kariyer sadece memuriyet ya da bir meslek sahibi 

olmak değil bir dizi deneyim ve yaĢam tecrübelerinden yola çıkarak anlam yaratmakla ilgili 

hale gelmiĢtir. Kariyere yüklenmeye baĢlanan bu farklı anlam insanların sahip oldukları belirli 

kiĢilik özelliklerine ve yeteneklerine bağlıdır. Günümüzde kariyer denince giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik iĢ yaĢamında önemli üç yapı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Fabio, 

Bucci ve Gori (2016), giriĢimciliğin geçmiĢte tanım olarak giriĢimciliğe neden olan süreçler, 

uygulamalar ve karar alma faaliyetlerini ifade ederken artık değiĢen çevre ve yeniliklere 

adaptasyonu teĢvik eden bir kavram olarak yorumlandığını belirtmektedirler. Liderlik 

kavramını ise, örgütlü bir grubun hedeflenen baĢarıya doğru götürülmesi olarak 

tanımlamaktadırlar. Profesyonellik ise daha çok mesleki bilgi ile iliĢkilendirilerek “bir iĢin en 

düzgün ve özenli, bununla beraber en az hata ile yerine getirme göstergesi” olarak 

açıklanmaktadır (Adıgüzel, Tanrıverdi ve Özkan, 2011: 239). Akademik yazın incelendiğinde, 
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bu üç kavramın bireyin kiĢisel özellikleri ve çevresiyle ilintilendirildiği görülmektedir. 

Yazında yapılmıĢ ve bu çalıĢmada yararlanılmıĢ olan araĢtırmalar Ģunlardır:  

Chan ve diğerleri (2012), “Entrepreneurship, professionalism, leadership: A 

framework and measure for understanding boundaryless careers”  adlı çalıĢmalarında kiĢilik 

özelliklerinin giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik motivasyonlarına etkisini araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırma sonucunda kiĢilik özelliklerinin, hem mesleki hem de liderlikle, mesleki iĢ rolü 

motivasyonlarından çok daha benzer iliĢkilere sahip olduğunu gösterdiğini tespit etmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada, proaktif ve dıĢadönük kiĢilik özelliği ile giriĢimcilik ve liderlik motivasyonları 

arasında pozitif iliĢki tespit edilmiĢtir.    

Öner, Onay, ve Kocakoç  (2016), “Öğrencilerin Kariyer Planlamalarında GiriĢimcilik, 

Profesyonellik ve Liderlik Arzularının Ölçülmesi”adlı çalıĢmalarında Chan vd. (2012) 

tarafından geliĢtirilen “giriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik (EPL)” ölçeğinin Türk 

öğrenciler için uygulamasını yapmıĢlardır. EPL ölçeği Türkçe‟ye çevrildikten sonra Celal 

Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundaki 903 öğrenciye uygulanmıĢ ve iki 

aĢamalı doğrulayıcı faktör analizi ile orjinal ölçeğin Türk öğrencilerine uyumuna bakılmıĢtır. 

ÇalıĢma sonucunda giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik becerilerinin üniversite 

hayatlarında desteklenmesi durumunda geliĢerek profesyonel lider ve giriĢimcilik niyetlerinin 

olumlu yönde ilerleyeceği tespit edilmiĢtir.   

Yüksel, Cevher ve Yüksel (2015), “Öğrencilerin GiriĢimci KiĢilik Özellikleri Ġle 

GiriĢimcilik Eğilimleri Üzerine Bir AraĢtırma” adlı iĢletme yönetimi bölümü öğrencilerinin 

giriĢimci kiĢilik özellikleri ve giriĢimcilik eğilimleri arasındaki iliĢkiyi analiz etmek amacıyla 

yürüttükleri araĢtırmalarında yenilikçilik, duyarlılık ve fırsatçılık gibi özelliklerin yanı sıra 

cinsiyet ile aile mesleklerinin giriĢimcilik eğilimini olumlu yönde etkilediğini tespit 

etmiĢlerdir.  

Akyüz (2018), “Stratejik Liderlik” adlı makalesinde 21.yüzyılda toplumların yaĢadığı 

hızlı değiĢimlere paralel karĢılaĢılan sosyal, ekonomik ve kültürel değiĢimlere uygun liderlik 

özelliği sergileyen kiĢilerin özelliklerine değinmiĢtir. Özellikle günümüzde öne çıkan stratejik 

liderlik kavramı üzerinde geliĢtirdiği makalesinde Akyüz,  çevresinde olup biten geliĢmeleri 

takip eden, değiĢimlere ayak uydurabilecek esneklikte bireylere ihtiyaç olduğunu 

belirtmektedir.  

DoğanbaĢ (2017), “DönüĢümcü Liderlik Ġle ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢkinin 

Ġncelenmesi: KuĢaklar Arası Farklılık” adlı yüksek lisans tezinde sahip oldukları özellikler 

nedeniyle günümüzde en çok tercih edilen liderlik türü olan dönüĢümcü liderliğin etkisini 

farklı kuĢaklar üzerinden incelemiĢtir. Ankara ilinde farklı kurumlarda, farklı pozisyonlarda 

çalıĢan kiĢilerle yaptığı araĢtırmasının neticesinde iĢ tatminine etki eden tek dönüĢümcü 

liderlik boyutunun “zihinsel teĢvik” olduğunu tespit etmiĢtir.  

Tekin (2015), “ÇalıĢma YaĢamında KuĢaklar ve ĠĢe Yönelik Tutumlarının 

Ġncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde  içinde bulundukları ortam nedeniyle farklı özellikler 

gösteren X ve Y kuĢakları iĢ ve yaĢama bakıĢ açıları yönünden incelenmiĢtir. ÇalıĢmada önce 

kuĢaklar tanıtılmıĢ, daha sonra X ve Y kuĢaklarının farklılaĢmasında etkili olan temel değerler 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya göre kuĢaklar arası farklılıkları etkileyen en önemli faktörler siyaset 

ve teknolojideki geliĢmelerdir.  
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 Oral (2013), “ÇalıĢma Hayatında KuĢaklar ve ÇatıĢmalar” adlı yüksek lisans tezinde 

iĢ hayatında bir arada yaĢayan üç farklı kuĢağın karakteristik özelliklerini ve çalıĢma stillerini 

incelemiĢtir. ÇalıĢmada Y kuĢağının karakteristiğinin kendisinden önceki kuĢaklara benzerlik 

göstermediğini, bunun sonucunda iĢ yaĢamında çatıĢmalar yaĢadıklarını tespit etmiĢtir. Ancak 

tehdit oluĢtuğunda farklı kuĢakların bir arada çalıĢma eğilimi gösterdiği de çalıĢma sonucunda 

tespit edilmiĢtir.  

Seymen (2017), “Y ve Z KuĢak Ġnsanı Özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 

Stratejik Programı ve Tübitak Vizyon 2023 Öngörüleri Ġle ĠliĢkilendirilmesi” konulu 

makalesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tübitak tarafından hazırlanmıĢ olan stratejik 

belgelerin Y ve Z kuĢakları insan özellikleri arasında bağlantının olup olmadığına iliĢkin 

yürüttüğü araĢtırmasını konu almaktadır. KarĢılaĢtırmaya dayalı yürüttüğü çalıĢmasında Hem 

MEB hem de Tübitak tarafından geliĢtirilen stratejik planlarda Y ve Z kuĢağının yapısal 

özelliklerinin dikkate alınmadığını tespit etmiĢtir.  

Yukarıdaki araĢtırmalar, Z kuĢağının iĢ yaĢamında kendisinden önceki kuĢaklara 

nazaran farklılaĢacağı ve daha kiĢiselleĢtirilmiĢ ve teknoloji ile içiçe iĢ anlayıĢı ile 

çalıĢacaklarını göstermektedir. Genel olarak yazın incelendiğinde ise hem Z kuĢağı üyelerinin 

iĢ niyetlerine yönelik hem de giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik kavramlarının bir arada 

incelendiği çalıĢmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda bu çalıĢma bilim dünyasına 

ve diğer ilgili araĢtırmacılara, insan kaynakları yöneticilerine ve eğitimcilere yol gösterici 

çalıĢma niteliğinde olacaktır.  

2. ARAġTIRMA 

Bu baĢlık altında; araĢtırmanın amacı ve sınırları, ana kütle ve örneklem, veri toplama 

araçları, verilerin toplanması ve analizi, araĢtırmanın teorik modeli, araĢtırma hipotezleri, 

güvenilirlik analizi, faktör analizi ve hipotezlerin analiz yöntemi gibi konular yer almaktadır. 

2.1.AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı Adıyaman ili Kahta ilçesi merkezindeki liseler ile Kahta Meslek 

Yüksekokulu‟nda öğrenim gören Z kuĢağının giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet 

düzeylerinin ölçülmesi ve sosyo-demografik özellikler açısından Z kuĢağının giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunup bulunmadığının 

incelenmesidir. Ayrıca, bu çalıĢma ile Z kuĢağı bireylerin giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri üzerinde etkili olan değiĢkenlerden bazılarının belirlenmesi ile Z 

kuĢağına yaklaĢım tarzlarının nasıl olması gerektiği, giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik 

niyet düzeylerinin artırılması için nelerin yapılabileceği ile ilgili konularda çeĢitli düzeydeki 

paydaĢlar (insan kaynakları uzmanları, yöneticiler, araĢtırmacılar vb.) için önerilerde 

bulunulacaktır.  

Bu çalıĢma, Türkiye‟de bir coğrafik alandaki Z kuĢağının nispeten küçük bir örneğini 

ele almıĢtır. Bulgular, çevresel fırsat ve tehditlerin farklı olabileceği diğer bölgelerdeki Z 

kuĢağı için genelleĢtirilemeyebilir. Çünkü, Z kuĢağını etkileyen sosyodemografik değiĢkenler 

bölgesel olarak farklılık gösterebilir. Ayrıca, bu bir sınırlı çalıĢmadır ancak cevaplayıcıların 

anket sorularını doğru biçimde ve aynı Ģekilde anladıkları, gerçek durumu yansıtan cevap ve 

bilgileri verdikleri kabul edilmiĢtir.  
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2.2.Anakütle ve Örneklem 

Bu çalıĢmanın anakütlesi olarak, Adıyaman ili Kahta ilçesindeki liseler ile meslek 

yüksekokulunda öğrenim gören Z kuĢağı ele alınmıĢtır. Ancak, söz konusu liseler ve meslek 

yüksekokulundaki Z kuĢağı bireylerin örneklemi için basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılmıĢtır.  

Kahta ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı 13 lise (11 lise ilçe merkezinde ve 2 

çok programlı lise ise ilçe merkezi dıĢında) ve Adıyaman Üniversitesi‟ne bağlı 1 Meslek 

Yüksek Okulu bulunmaktadır.  Kahta Meslek Yüksekokulu‟nda 2018 yılı itibariyle 1360 

öğrencinin kayıtlı olduğu görülmüĢtür (https://obs.adiyaman.edu.tr EriĢim Tarihi:01.10.2018). 

Kahta ilçe merkezinde yer alan 11 lisenin toplam öğrenci sayısı 7223 ‟tür 

(http://www.meb.gov.tr  EriĢim Tarihi:03.10.2018). 

Yukarıdaki bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, bu çalıĢmanın ana kütlesi 8583 

kiĢiden oluĢmaktadır. Basit tesadüfi yöntemle seçilen örneklem sayısı 563 Z kuĢağından 

oluĢmaktadır. Buna göre, anakütlenin %6,5‟ine ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 2. = 0.05 Ġçin Örneklem Büyüklükleri  
Evren 

Büyüklüğü 
+

- 0.03 örnekleme hatası (d) +
-0.05 örnekleme hatası 

(d) 
+

-0.10 örnekleme hatası 

(d) 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

100 92 87 90 80 71 77 49 38 45 

500 341 289 321 217 165 196 81 55 70 

750 441 358 409 254 185 226 85 57 73 

1000 516 406 473 278 198 244 88 58 75 

2500 748 537 660 333 224 286 93 60 78 

5000 880 601 760 357 234 303 94 61 79 

10000 964 639 823 370 240 313 95 61 80 

25000 1023 665 865 378 244 319 96 61 80 

50000 1045 674 881 381 245 321 96 61 81 

100000 1056 678 888 383 245 322 96 61 81 

1000000 1066 682 896 384 246 323 96 61 81 

100 

milyon 

1067 683 896 384 245 323 96 61 81 

Kaynak: Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50. 

Bu araĢtırmadaki örneklem büyüklüğü için Tablo 2‟deki bilgiler incelenmiĢ ve 

araĢtırmanın kısıtları göz önüne alınarak örneklemin yeterli olduğu kanaatine varılmıĢtır. 

2.3.Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmamızda, Adıyaman ilinin Kahta ilçesindeki liseler ile meslek yüksekokulunda 

öğrenim gören Z kuĢağının giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeylerinin 

ölçülmesi ve sosyo-demografik özellikleri açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik 

niyet düzeyleri arasındaki farklılığı istatistiksel olarak belirlemek amacıyla, yüz yüze anket 

yöntemi kullanılarak, verilere birincil kaynaktan ulaĢılması hedeflenmiĢtir. Hazırlanan anket 

formları öncelikle pilot bir uygulamaya tabi tutulmuĢtur. Uygulama sonucunda anketlerin 

güvenilirlik düzeylerinin yeterli olduğu belirlenmiĢtir. 

Veri toplama yöntemi olarak iki bölümden oluĢan anket kullanılmıĢtır. Anketin ilk 

bölümü 6 sorudan oluĢan demografik özellikler ile ilgilidir. Ġkinci bölümü ise Z kuĢağının 

https://obs.adiyaman.edu.tr/
http://www.meb.gov.tr/
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giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet ölçeği ile ilgili 11 sorudan oluĢmaktadır. öğrenci 

kariyer arzusu ölçeği, iĢtir. 

ÇalıĢmada kullanılan giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet ölçeği için Öner, 

Onay ve Kocakoç (2016) tarafından yapılan çalıĢmadan yararlanılmıĢtır. EPL (E: 

Entrepreneurship-GiriĢimcilik, P: Professionalism-Profesyonellik, L: Leadership-Liderlik) 

ölçeği Chan ve diğerleri (2012) tarafından geliĢtirilen bir ölçektir. EPL ölçeği “motivasyon, 

niyet ve etkinlik” olmak üzere üç temel faktörden oluĢmaktadır. GiriĢimcilik, profesyonellik 

ve liderlik niyet ölçeği ise, EPL ölçeğinin bu üç faktöründen “niyet” faktörünü ölçmektedir. 

Öner ve diğerleri (2016) tarafından GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik (EPL)” ölçeğinin 

Türk öğrenciler için doğrulaması yapılmıĢtır. Ġki aĢamalı doğrulayıcı faktör analizi ile orijinal 

ölçeğin Türk öğrencilerine uyumuna bakılmıĢ ve iyi uyum sağlayacak bir Ģekilde ölçeğin 

yeniden düzenlenmesi yapılmıĢtır. Genellikle bireylerin tutum, algı, niyet vb. ölçmek için 

Likert tarzı ölçekler kullanıldığından bu çalıĢmada da Likert tarzı ölçekler kullanılmıĢtır. Bu 

bağlamda 1 “Kesinlikle Katılmıyorum” ile 5 “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değiĢen 5‟li 

Likert tipi ölçek ile hazırlanmıĢ, anket formu verilerek bu soruları cevaplamaları istenmiĢtir. 

Anket formu, Mayıs ve Haziran 2018 döneminde uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma bölgesi olan Kahta ilçesindeki lise ve meslek yüksekokulunda tesadüfen 

seçilen gönüllü 563 kiĢi ile yüz yüze görüĢülerek araĢtırmanın anketinin doldurulması 

sağlanmıĢtır.  Elde edilen veriler SPSS 22.0 programına aktarılarak analize tabi tutulmuĢtur. 

Ayrıca, bu araĢtırmada çalıĢma evreninin %0,5‟ine ulaĢılmıĢtır. 

Anket formunda yer alan sorular kodlanarak veri seti oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan veri 

seti “SPSS 22.0” paket programında çözümlenerek verilerin analizi yapılmıĢtır. Verilerin 

analizleri gerçekleĢtirilmeden önce, araĢtırma kapsamındaki verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğine bakılmıĢtır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği “Kolmogrov- 

Smirnov testi” ile hesaplanmıĢtır. Verilere uygulanan Kolmogrov-Smirnov Testi sonucunda, 

verilerin normal dağılım göstermediği sonucu tespit edilmiĢtir (p≤0,05). Ayrıca, verilerin 

“Skewness ve Kurtosis Katsayıları” da hesaplanmıĢtır.  Normal dağılım testi sonucunda 

verilerin, normal bir dağılıma sahip olmadığı gözlenmiĢtir. Bu nedenle,  araĢtırmanın hipotez 

testlerinin incelenmesinde parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ile Kruskal Wallis 

H testlerinden yararlanılmıĢtır.   

2.4.AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırmanın amacına bağlı olarak test edilmek için aĢağıdaki ana ve alt hipotezler 

geliĢtirilmiĢtir: 

1. H0: Z kuĢağının sosyo-demografik özelliklerine göre giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

1. H1: Z kuĢağının sosyo-demografik özelliklerine göre giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Alt Hipotezler 

H0: 1.1. Z kuĢağının cinsiyetleri açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet 

düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır. 

H1: 1.1. Z kuĢağının cinsiyetleri açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet 

düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

H0: 1.2. Z kuĢağının eğitim düzeyi ile giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet 

düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır. 
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H1: 1.2. Z kuĢağının eğitim düzeyi ile giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet 

düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

H0: 1.3. Z kuĢağının iĢ tecrübesi açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet 

düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır. 

H1: 1.3. Z kuĢağının iĢ tecrübesi açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet 

düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

H0: 1.4. Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri arasında ailesinin farklılık bulunmamaktadır. 

H1: 1.4. Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

H0: 1.5. Z kuĢağının yakın çevresinde giriĢimci olması açısından giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır. 

H1: 1.5. Z kuĢağının yakın çevresinde giriĢimci olması açısından giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

H0: 1.6. Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır. 

H1: 1.6. Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır. 

2.5.Ölçüm Aracının Güvenilirliği 

Bu araĢtırmada kullanılan, Z kuĢağında yer alan kiĢilerin giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeylerini ölçmeyi amaçlayan ve  11 sorudan oluĢan ölçeğin Cronbach‟s Alpha 

katsayısı hesaplanmıĢ ve bu değerin 0,89 olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, güvenilirlik 

değerinin 0.80 ≤ α < 1.00 arasında yer alması sebebiyle ölçeğin yüksek derecede güvenilir 

(Kalaycı, 2016:405) olduğu söylenebilir.  

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi Sonuçları  

Anket Soru Grupları Soru Sayısı Cronbach's Alpha 

GiriĢimcilik Niyeti 3 0,75 

Profesyonellik ve Liderlik Niyeti 8 0,87 

Tüm Anket Soruları 11 0,89 

Ayrıca ölçeği oluĢturan faktörlerden giriĢimcilik niyeti boyutuna iliĢkin soruların 

Cronbach‟s Alpha katsayısı hesaplanmıĢ ve bu değerin 0,75 olduğu tespit edilmiĢtir. Buna 

göre, giriĢimcilik niyeti ölçeğinin oldukça güvenilir olduğu tespit edilmiĢtir.  

Profesyonellik ve liderlik niyeti boyutuna iliĢkin soruların Cronbach‟s Alpha katsayısı 

hesaplanmıĢ ve bu değerin de 0,87 olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, profesyonellik ve 

liderlik niyeti ölçeğinin de yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tablo 4. GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyeti Sorularının Güvenilirlik Analizi  

GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyeti Ölçeği Soruları 

Cronbach's 

Alpha 

1. Tutarlı bir iĢ düĢüncesi ile mezun olduktan sonra kendi iĢimi kurmaya 

niyetliyim. 
,880 

2. Büyük ve istikrarlı bir organizasyonda uzman olmayı  ve profesyonel olarak  

kariyer yapmayı tercih ederim. 
,878 

3. Gelecekte lider ya da yönetici olmayı planlıyorum. ,880 

4. Eğitimimden sonra mutlaka giriĢimci olacağım ve amacıma ulaĢmak için her 

Ģeyi yapmaya hazırım. 
,879 
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5. ĠĢ hayatım boyunca uzmanlık, profesyonel ve teknik konularda daima 

ilerlediğimi ya da geliĢtiğimi hayal ediyorum. 
,882 

6. BaĢlıca kariyer amacım, organizasyonlardaki insanların baĢında bulunan lider 

ve yöneticileri yükseltmektir. 
,884 

7. BaĢlıca kariyer amacım; alanımda teknik uzman ya da profesyonel olmaktır. ,874 

8. Ġlerideki iĢ yaĢamımda, kendimi diğer çalıĢanların baĢında bir lider/ ya da 

yöneticisi olarak görüyorum. 
,876 

9. Mezun olduktan sonra kendimi bir profesyonel yada teknik uzman olarak 

görüyorum. 
,880 

10. Önümüzdeki beĢ yıl içinde kendi iĢimi kuracağım. ,886 

11. Önümüzdeki on yıl içinde, kendi iĢimi kuracağım. ,882 

Diğer taraftan, Tablo 4‟de de görüleceği üzere, giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik 

niyeti ölçeğini oluĢturan 11 sorunun Alfa (α)  katsayıları 0,87 ile 0,88 arasındadır. Buna göre, 

giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyeti ölçeğini oluĢturan soruların yüksek derecede 

güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

2.6.Faktör Analizi 

AraĢtırmadaki veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığının değerlendirilmesi 

amacıyla Barlett testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölçütü ele 

alınmıĢtır. AĢağıdaki Tablo 5‟de görüldüğü gibi, KMO testi %92.0 (0,920)‟dir. 0,920>0,50 

olduğu için veri setinin faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. Ayrıca, tabloda 

görüldüğü gibi Barlett testi anlamlıdır (Sig.). Bu demektir ki, değiĢkenler arasında yüksek 

korelasyonlar mevcuttur (Kalaycı, 2016:327), baĢka bir deyiĢle veri seti faktör analizi için 

uygundur. 

Tablo 5. KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,920 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2470,676 

df 55 

Sig. ,000 

Tablo 6. Özdeğer Ġstatistiğine Bağlı Faktör Sayısı ve Açıklanan Varyans Yüzdesi 

Component 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,254 47,768 47,768 3,877 35,248 35,248 

2 1,021 9,282 57,049 2,398 21,801 57,049 

3 ,796 7,238 64,287    

4 ,717 6,523 70,810    

5 ,584 5,313 76,123    

6 ,536 4,874 80,997    

7 ,489 4,445 85,442    

8 ,441 4,009 89,451    

9 ,415 3,769 93,220    

10 ,395 3,592 96,812    

11 ,351 3,188 100,000    
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Tablo 6‟da özdeğer istatistiği (Eigenvalues) 1‟den büyük olan 2 faktör söz konusudur. 

Birinci faktör toplam varyansın %35,2‟sini açıklamaktadır. Birinci ve ikinci faktörler birlikte 

toplam varyansın %57‟sini açıklamaktadır.  

 
Tablo 7. DöndürülmüĢ Faktör Matrisi 

S/No GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyeti 

DeğiĢkenleri 

Component 

1 2 

1. Tutarlı bir iĢ düĢüncesi ile mezun olduktan sonra kendi 

iĢimi kurmaya niyetliyim. 
,330 ,728 

2. Büyük ve istikrarlı bir organizasyonda uzman olmayı 

ve profesyonel olarak kariyer yapmayı tercih ederim. 
,640 ,342 

3. Gelecekte lider ya da yönetici olmayı planlıyorum. ,722 ,188 

4. Eğitimimden sonra mutlaka giriĢimci olacağım ve 

amacıma ulaĢmak için her Ģeyi yapmaya hazırım. 
,570 ,418 

5. ĠĢ hayatım boyunca uzmanlık, profesyonel ve teknik 

konularda daima ilerlediğimi ya da geliĢtiğimi hayal 

ediyorum. 

,630 ,253 

6. BaĢlıca kariyer amacım, organizasyonlardaki insanların 

baĢında bulunan lider ve yöneticileri yükseltmektir. 
,699 ,101 

7. BaĢlıca kariyer amacım; alanımda teknik uzman ya da 

profesyonel olmaktır. 
,760 ,264 

8. Ġlerideki iĢ yaĢamımda, kendimi diğer çalıĢanların 

baĢında bir lider/ ya da yönetici olarak görüyorum. 
,720 ,285 

9. Mezun olduktan sonra kendimi bir profesyonel ya da 

teknik uzman olarak görüyorum. 
,660 ,267 

10. Önümüzdeki beĢ yıl içinde kendi iĢimi kuracağım. ,173 ,795 

11. Önümüzdeki on yıl içinde, kendi iĢimi kuracağım. ,256 ,782 

Ayrıca, Tablo 7‟de görülen “DöndürülmüĢ Faktör Matrisi” faktör analizinin nihai 

sonucudur. Kalaycı (2016:330)‟nın vurguladığı gibi, 350 ve üzerindeki veri (gözlem) sayısı 

için faktör ağırlığının 0,30 ve üzerinde olması gerekir. Bu çalıĢmanın veri sayısı 563 olduğu 

için, giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyeti ölçeğini oluĢturan değiĢkenler için en az 

0,30 faktör ağırlığı Ģartı aranmıĢtır. GiriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyeti ölçeğini 

oluĢturan değiĢkenlerin tamamının mutlak değer ağırlıklarının 0,50‟ nin üzerinde ve 0,57 ile 

0,79 arasında değer aldığı görülmektedir. Bu sonuca göre, giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyeti ölçeğine iliĢkin genel olarak faktör ağırlıklarının oldukça iyi olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Faktörleri isimlendirebilmek için, bir faktör altında büyük ağırlıkları olan değiĢkenler 

gruplandırılmıĢtır. Tablo 7‟de 1‟inci faktör altında, “büyük ve istikrarlı bir organizasyonda 

uzman olmayı ve profesyonel olarak kariyer yapmayı tercih etme (,640), gelecekte lider ya da 

yönetici olmayı planlama (,722), eğitimden sonra mutlaka giriĢimci olma arzusu ve bu amaca 

ulaĢmak için her Ģeyi yapmaya hazır olma (,570), iĢ hayatı boyunca uzmanlık, profesyonel ve 

teknik konularda daima ilerlediğini ya da geliĢtiğini hayal etmesi (,630), baĢlıca kariyer 

amacının, organizasyonlardaki insanların baĢında bulunan lider ve yöneticileri yükseltmek 

olması (,699), baĢlıca kariyer arzusunun alanında teknik uzman ya da profesyonel olması 



2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 47 

 

(,760),  ilerideki iĢ yaĢamında, kendini diğer çalıĢanların baĢında bir lider/ ya da yönetici 

olarak görmesi (,720) ve mezun olduktan sonra kendisini bir profesyonel ya da teknik uzman 

olarak görmesi (,660)” değiĢkenleri en büyük ağırlıklara sahiptirler. Bu değiĢkenler 

“Profesyonellik ve liderlik niyeti” olarak isimlendirilebilir. 

Aynı Ģekilde, 2‟nci faktör altında, “tutarlı bir iĢ düĢüncesi ile mezun olduktan sonra 

kendi iĢini kurmaya niyetli olması (,728), gelecek beĢ yıl içinde (,795) ya da on yıl içinde 

kendi iĢini kurmaya niyet etmesi (,782)” değiĢkenleri en büyük ağırlıklara sahiptirler. Bu 

değiĢkenler ise “giriĢimcilik niyeti” olarak isimlendirilebilir. 

Tablo 8. Faktörlerin Ġsimlendirilmesi 

DeğiĢken 

No 

GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyeti 

DeğiĢkenleri 

FAKTÖR 1 

(Profesyonellik ve 

Liderlik Niyeti) 

FAKTÖR 2 

(GiriĢimcilik 

Niyeti) 

2. Büyük ve istikrarlı bir organizasyonda uzman 

olmayı ve profesyonel olarak kariyer yapmayı tercih 

etmesi 
,640 ,342 

3. Gelecekte lider ya da yönetici olmayı planlaması ,722 ,188 

4. Eğitimden sonra giriĢimci olmaya ve amacına 

ulaĢmak için her Ģeyi yapmaya hazır hissetmesi 
,570 ,418 

5. ĠĢ hayatı boyunca uzmanlık, profesyonel ve teknik 

konularda daima ilerlediğini ya da geliĢtiğini hayal 

etmesi 
,630 ,253 

6. BaĢlıca kariyer amacının organizasyonlardaki 

insanların baĢında bulunan lider ve yöneticileri 

yükseltmek olması 
,699 ,101 

7. BaĢlıca kariyer amacının alanında teknik uzman ya 

da profesyonel olması 
,760 ,264 

8. Ġlerideki iĢ yaĢamında, kendini diğer çalıĢanların 

baĢında bir lider/ ya da yönetici olarak görmesi 
,720 ,285 

9. Mezun olduktan sonra kendisini bir profesyonel ya 

da teknik uzman olarak görmesi 
,660 ,267 

1. Tutarlı bir iĢ düĢüncesi ile mezun olduktan sonra 

kendi iĢini kurma niyeti 
,330 ,728 

10. Gelecek beĢ yıl içinde, kendi iĢini kurma niyeti ,173 ,795 

11. Gelecek on yıl içinde, kendi iĢini kurma niyeti ,256 ,782 

Ayrıca, faktör analizi sonucuna göre, ortaya çıkan iki boyutlu giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyeti ölçeği Tablo 8‟ de her bir değiĢkenin faktör altındaki 

ağırlığıyla birlikte ayrıntılı olarak gösterilmiĢ olup, çalıĢmanın hipotezlerinin 

oluĢturulmasında söz konusu “iki boyutlu giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyeti” ele 

alınmıĢtır. 

3. ARAġTIRMA BULGULARI 

AraĢtırma sonuçlarına dair ilk olarak; ankete katılan Z kuĢağına iliĢkin olarak elde 

edilen tanımlayıcı istatistikler, daha sonra frekans dağılımlarına iliĢkin bilgiler ve son olarak 

da araĢtırmada ileri sürülen hipotezleri test edebilmek üzere yapılan Mann-Whitney U ve 

Kruskal Wallis H testleri tablolar yardımıyla incelenecek ve değerlendirilecektir. 
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3.1.Bağımsız DeğiĢkenlere ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının sosyo-demografik özelliklerine göre frekans 

dağılımları aĢağıdaki Tablo 9‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo 9. AraĢtırmaya Katılan Z KuĢağının Sosyo-Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Tanımlayıcı 

Ġstatistikler 

Bağımsız 

DeğiĢken 

Z 

KuĢağı 

N % Bağımsız 

DeğiĢken 

Z KuĢağı N % 

Cinsiyet Kız 290 51,5 Eğitim 

Düzeyi 

Lise 3  97 70,5 

Erkek 273 48,5 Meslek 

Yüksekokulu 

(Önlisans) 

1   66 2      

9,5 

Top 563 1 00,0 Toplam 5   63 100,0 

ĠĢ De    ĠĢ 

Deneyimi 

Var V   

Var 

257 45,6 Ail  Ailenin               

GiriĢimci 

Olması 

Evet 2    63 46,7 

Yok       

Yok 

306 54,4  Hayır 3   00 53,3 

Topl          

Toplam 

563 100,0  Toplam 5   63 100,0 

Yakın 

Çevrenin 

GiriĢimci 

Olması 

Evet 435 77,3 Ailenin 

Gelir 

Düzeyi 

Asgari ücret ve 

aĢağısı 

206 36,6 

Hayır 128 22,7 Asgari ücret 

üzeri- 

3000,00.-

TL‟ye kadar 

233 41,4 

Toplam 563 100,0 3.001,00-TL-

5.000,00.-TL 

arası 

93 16,5 

5.001,00.-TL 

ve üzeri 

31 5,5 

Toplam 563 100,0 

AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının %51,5‟inin kız, %48,5‟inin ise erkek öğrencilerden 

oluĢtuğu, %70,5‟inin lisede,  %29,5‟inin ise önlisans eğitimine devam ettiği, %45,6‟sının iĢ 

deneyim sahibi olduğu, %54,4‟ünün ise iĢ deneyiminin olmadığı, %46,7‟sinin ailesinin 

giriĢimci olduğu, %53,3‟ünün ise ailesinin giriĢimci olmadığı, %77,3‟ünün yakın çevresinde 

giriĢimci olduğu, %22,7‟sinin ise yakın çevresinde giriĢimci olmadığı görülmüĢtür.  

Ayrıca, katılımcıların ailesinin aylık gelir düzeyleri açısından araĢtırmaya katılan Z 

kuĢağının %36,6‟sının asgari ücret ve aĢağısında, %41,4‟ünün asgari ücret üzeri- 3.000,00-TL  

arasında, %16,5‟inin 3.001,00-TL-5.000,00-TL arasında ve %5,5‟inin ise 5.000,00.-TL ve 

üzerinde aylık gelire sahip olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

3.2. Z KuĢağının GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyet Düzeylerine 

Yönelik Tanımlayıcı Ġstatistikler  

ÇalıĢmanın bu kısmında, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının giriĢimcilik niyeti ile 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri hakkında betimsel verilere dayanılarak oluĢturulan 
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bilgiler yer almaktadır. Z kuĢağının giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeylerine 

yönelik tanımlayıcı istatistikler Tablo 10‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo 10.  Z KuĢağının GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyet Düzeyleri 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GiriĢimcilik Niyet 

Düzeyi 
563 1,00 5,00 3,3245 1,00243 

Profesyonellik ve 

Liderlik Niyet Düzeyi 
563 1,00 5,00 3,4112 ,87019 

GiriĢimcilik niyeti ile profesyonellik ve liderlik niyet ölçeklerinin nötr puanları 3 olarak 

belirlenmiĢtir. Buna göre, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının giriĢimcilik ortalama niyeti düzeyi 

(3,32>3,00) ile profesyonellik ve liderlik ortalama niyet düzeyinin (3,41>3,00) nötr puan 

üzerinde olması sebebiyle olumlu düzeyde olduğu söylenebilir. Ancak, araĢtırmaya katılan Z 

kuĢağının profesyonellik ve liderlik niyet ortalama düzeyinin giriĢimcilik ortalama niyet 

düzeyinden daha yüksek olduğu (3,41>3,32) gözlenmiĢtir. 

3.3. Z KuĢağının GiriĢimcilik Niyeti ile Profesyonellik ve Liderlik Niyeti 

Arasındaki ĠliĢkinin Analizi 

AraĢtırma kapsamında elde edilen veri setinin normal dağılım özelliği göstermemesi 

sebebiyle, giriĢimcilik niyeti ile profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasındaki iliĢkinin 

yönünün ve Ģiddetinin analizinde Sperman rho korelasyon testi kullanılmıĢtır. Korelasyon 

analiz sonuçları aĢağıdaki Tablo 11‟de verilmiĢtir. 

Tablo 11. GiriĢimcilik ile Profesyonellik ve Liderlik Niyetleri Arasındaki ĠliĢkinin Spearman rho 

Korelasyon Testi ile Analizi 

Spearman rho Korelasyon Testi GiriĢimcilik 

Niyeti 

Profesyonellik ve 

Liderlik Niyeti 

 GiriĢimcilik Niyeti Correlation Coefficient 1,000 ,601
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 

Profesyonellik ve 

Liderlik Niyeti 

Correlation Coefficient ,601
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablo 11‟de görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının giriĢimcilik niyeti ile 

profesyonellik ve liderlik niyeti arasında pozitif çift yönlü (r=0,601) orta düzeyde anlamlı 

(p<0,01) bir iliĢki bulunmaktadır. Buna göre, giriĢimcilik niyet düzeyi arttıkça profesyonellik 

ve liderlik niyet düzeyinin de artacağı, giriĢimcilik niyet düzeyi azaldıkça profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyinin de azalacağı söylenebilir. Bununla birlikte, profesyonellik ve liderlik 

niyet düzeyi arttıkça giriĢimcilik niyet düzeyinin de artacağı ya da profesyonellik ve liderlik 

niyet düzeyi azaldıkça giriĢimcilik niyet düzeyinin de azalacağı ifade edilebilir. 

3.4.AraĢtırma Hipotezlerinin Testi 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, Z kuĢağının cinsiyeti eğitim seviyesi, iĢ tecrübesi vb sosyo-

demografik özelliklerine göre giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık bulunup bulunmadığına iliĢkin hipotezler sırasıyla test edilmiĢtir. 

Hipotezlerin test edilmesinde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden 

faydalanılmıĢtır. 
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a) Cinsiyet Açısından 

AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının cinsiyetine göre giriĢimcilik niyet düzeyi ile 

profesyonellik ve liderlik niyeti düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin Mann-

Whitney U testi sonuçları aĢağıdaki Tablo 12‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 12. Cinsiyet Açısından Z KuĢağının GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyet 

Farklılıklarına ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

N Mean 

Rank 

Mann-

Whitney U 

 

Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

GiriĢimcilik Niyeti Kız 290 267,11 35266,000 -2,253 ,024 

Erkek 273 297,82    

Toplam 563     

Profesyonellik ve 

Liderlik Niyeti 

Kız 290 276,23 37911,000 -,869 ,385 

Erkek 273 288,13    

Toplam 563     

Tablo 12‟de görüleceği üzere, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının cinsiyetine göre 

giriĢimcilik niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıĢtır (p=0,024<0,05). 

Mean Rank değerleri (sıralı ortalama değerleri) karĢılaĢtırıldığında, Z kuĢağı erkek 

öğrencilerin Z kuĢağı kız öğrencilere göre giriĢimcilik niyet düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Diğer taraftan, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının cinsiyetine göre profesyonellik ve 

liderlik niyeti düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p=0,385>0,05). Tabloya 

göre, cinsiyetlerin almıĢ olduğu değerler açısından her ne kadar sıralı ortalama değerler 

arasında betimsel açıdan farklılık olduğu görülse de bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı söylenebilir. 

Bu bağlamda; H0: 1.1. “Z kuĢağının cinsiyetleri açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır” hipotezinin reddedildiği; bunun 

tersine; H1: 1.1. “Z kuĢağının cinsiyetleri açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik 

niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır” hipotezinin kısmen kabul edildiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

b) Eğitim Düzeyi Açısından 

AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının eğitim düzeyine göre giriĢimcilik niyet düzeyi ile 

profesyonellik ve liderlik niyeti düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin Mann-

Whitney U testi sonuçları aĢağıdaki Tablo 13‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 13. Eğitim Düzeyi Açısından Z KuĢağının GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyet 

Farklılıklarına ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

Eğitim Düzeyi 

N Mean Rank Mann-Whitney U  

Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

GiriĢimcilik 

Niyeti 

Lise 397 264,01 25807,000 -4,084 ,000 

Önlisans 166 325,04    

Toplam 563     

Profesyonellik 

ve Liderlik 

Niyeti 

Lise 397 267,58 27226,500 -3,257 ,001 

Önlisans 166 316,48    

Toplam 563     
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Tablo 13‟de görüleceği üzere, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının eğitim düzeyine göre 

giriĢimcilik niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıĢtır (p=0,000<0,05). 

Sıralı ortalama değerleri karĢılaĢtırıldığında, önlisans eğitimi alan Z kuĢağı öğrencilerin lise 

eğitimi alan Z kuĢağı öğrencilere göre giriĢimcilik niyet düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Ayrıca, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının eğitim düzeyine göre profesyonellik ve liderlik 

niyet düzeyleri arasında da anlamlı farklılık bulunmuĢtur (p=0,01<0,05). Sıralı ortalama 

değerlere göre, önlisans eğitimi alan Z kuĢağı öğrencilerin lise eğitimi alan Z kuĢağı 

öğrencilere göre profesyonellik ve liderlik niyet düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu sonuçlara göre, eğitim düzeyinin yükselmesinin Z kuĢağının hem giriĢimcilik 

niyeti hem de profesyonellik ve liderlik niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. 

Bu bağlamda; H0: 1.2. “Z kuĢağının eğitim düzeyi ile giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır” hipotezinin reddedildiği; bunun 

tersine; H1: 1.2. “Z kuĢağının eğitim düzeyi ile giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet 

düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır” hipotezinin kabul edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

c) ĠĢ Tecrübesi Açısından 

AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının iĢ tecrübesine göre giriĢimcilik niyet düzeyi ile 

profesyonellik ve liderlik niyeti düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin Mann-

Whitney U testi sonuçları aĢağıdaki Tablo 14‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 14. ĠĢ Tecrübesi Açısından Z KuĢağının GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Niyet 

Farklılıklarına ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

ĠĢ Tecrübesi N Mean 

Rank 

Mann-Whitney 

U 

Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

GiriĢimcilik 

Niyeti 

Var 257 317,21 30272,000 -4,735 ,000 

Yok 306 252,43    

Toplam 563     

Profesyonellik 

ve Liderlik 

Niyeti 

Var 257 310,91 31890,000 -3,871 ,000 

Yok 306 257,72    

Toplam 563     

Tablo 14‟de görüleceği üzere, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının iĢ tecrübesine göre 

giriĢimcilik niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıĢtır (p=0,000<0,05). 

Sıralı ortalama değerleri karĢılaĢtırıldığında, iĢ tecrübesi olan Z kuĢağı öğrencilerin iĢ 

tecrübesi olmayan Z kuĢağı öğrencilerine göre giriĢimcilik niyet düzeylerinin daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Ayrıca, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının iĢ tecrübesine göre profesyonellik ve liderlik 

niyet düzeyleri arasında da anlamlı farklılık bulunmuĢtur (p=0,00<0,05). Sıralı ortalama 

değerlere göre, iĢ tecrübesi olan Z kuĢağı öğrencilerin iĢ tecrübesi olmayan Z kuĢağı 

öğrencilerine göre profesyonellik ve liderlik niyet düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu sonuçlara göre, iĢ tecrübesinin Z kuĢağının hem giriĢimcilik niyeti hem de 

profesyonellik ve liderlik niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. 

Bu bağlamda; H0: 1.3. “Z kuĢağının iĢ tecrübesi açısından giriĢimcilik, profesyonellik 

ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır” hipotezinin reddedildiği; 

bunun tersine; H1: 1.3. “Z kuĢağının iĢ tecrübesi açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve 
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liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır” hipotezinin kabul edildiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

d) Ailesinin GiriĢimci Olması Açısından 

AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının ailesinin giriĢimci olması açısından giriĢimcilik niyet 

düzeyi ile profesyonellik ve liderlik niyeti düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin 

Mann-Whitney U testi sonuçları aĢağıdaki Tablo 15‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 15. Ailesinin GiriĢimci Olması Açısından Z KuĢağının GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik 

Niyet Farklılıklarına ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Ailenin GiriĢimci Olma 

Durumu 

N Mean 

Rank 

Mann-

Whitney U 

Z Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

GiriĢimcilik 

Niyeti 

Evet 263 291,37 36984,500 -1,288 ,198 

Hayır 300 273,78    

Toplam 563     

Profesyonellik ve 

Liderlik Niyeti 

Evet 263 290,99 37085,000 -1,230 ,219 

Hayır 300 274,12    

Toplam 563     

Tablo 15‟de görüleceği üzere, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının ailesinin giriĢimci olması 

açısından giriĢimcilik niyetleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır (p=0,198>0,05).  

Ayrıca, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının ailesinin giriĢimci olması açısından 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında da anlamlı farklılık bulunmamıĢtır 

(p=0,219>0,05). Bu sonuçlara göre, ailenin giriĢimci olması ya da olmaması durumunun Z 

kuĢağının hem giriĢimcilik niyeti hem de profesyonellik ve liderlik niyeti üzerinde anlamlı bir 

farklılık oluĢturmadığı söylenebilir. 

Bu bağlamda; H1: 1.4. “Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır” hipotezinin 

reddedildiği; bunun tersine; H0: 1.4. “Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında ailesinin farklılık bulunmamaktadır” 

hipotezinin kabul edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

e) Yakın Çevresinde GiriĢimci Olması Açısından 

AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının yakın çevresinde giriĢimci olması açısından 

giriĢimcilik niyet düzeyi ile profesyonellik ve liderlik niyeti düzeylerinin farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına iliĢkin Mann-Whitney U testi sonuçları aĢağıdaki Tablo 16‟da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 16. Yakın Çevresinde GiriĢimci Olması Açısından Z KuĢağının GiriĢimcilik, Profesyonellik ve 

Liderlik Niyet Farklılıklarına ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Yakın Çevresinde 

GiriĢimci Olması 

N Mean 

Rank 

Mann-

Whitney U 

Z Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

GiriĢimcilik 

Niyeti 

Evet 435 282,46 27639,000 -,125 ,901 

Hayır 128 280,43    

Toplam 563     

Profesyonellik 

ve Liderlik 

Niyeti 

Evet 435 283,27 27287,000 -,342 ,732 

Hayır 128 277,68    

Toplam 563     
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Tablo 16‟da görüleceği üzere, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının yakın çevresinde 

giriĢimci olması açısından giriĢimcilik niyetleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır 

(p=0,901>0,05).  

Ayrıca, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının yakın çevresinde giriĢimci olması açısından 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında da anlamlı farklılık bulunmamıĢtır 

(p=0,732>0,05). Bu sonuçlara göre, yakın çevresinde giriĢimci olması ya da olmaması 

durumunun Z kuĢağının hem giriĢimcilik niyeti hem de profesyonellik ve liderlik niyeti 

üzerinde anlamlı bir farklılık oluĢturmadığı söylenebilir. 

Bu bağlamda; H1: 1.5. “Z kuĢağının yakın çevresinde giriĢimci olması açısından 

giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır” 

hipotezinin reddedildiği; bunun tersine; H0: 1.5. “Z kuĢağının yakın çevresinde giriĢimci 

olması açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık 

bulunmamaktadır” hipotezinin kabul edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

f) Ailesinin Gelir Düzeyi Açısından 

AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik niyet 

düzeyi ile profesyonellik ve liderlik niyeti düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin 

Kruskal Wallis H testi sonuçları aĢağıdaki Tablo 17‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 17. Ailesinin Gelir Düzeyi Açısından Z KuĢağının GiriĢimcilik, Profesyonellik ve Liderlik 

Niyet Farklılıklarına ĠliĢkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Gelir Düzeyi N Mean 

Rank 

Chi-

Square 

df Asymp. 

Sig. 

GiriĢimcilik 

Niyeti 

Asgari ücret ve aĢağısı 206 299,96 4,915 3 ,178 

Asgari ücret üzeri-3.000.-

TL 

233 277,32    

3.001.-TL-5.000.-TL 93 263,31    

5.001.-TL ve üzeri 31 253,90    

Toplam 563     

Profesyonellik 

ve Liderlik 

Niyeti 

0-1.600-TL 206 291,81 2,643 3 ,450 

1.601.-TL-3.000.-TL 233 272,64    

3.001.-TL-5.000.-TL 93 274,43    

5.001.-TL ve üzeri 31 309,90    

Toplam 563     

Tablo 17‟de görüleceği üzere, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi 

açısından giriĢimcilik niyetleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır (p=0,178>0,05).  

Ayrıca, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından profesyonellik 

ve liderlik niyet düzeyleri arasında da anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p=0,450>0,05). Bu 

sonuçlara göre, ailesinin gelir düzeyinin artması ya da azalması durumunun Z kuĢağının hem 

giriĢimcilik niyeti hem de profesyonellik ve liderlik niyeti üzerinde anlamlı bir farklılık 

oluĢturmadığı söylenebilir. 

Bu bağlamda; H1: 1.6. “Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır” hipotezinin 

reddedildiği; bunun tersine; H0: 1.6. Z kuĢağının ailesinin gelir düzeyi açısından giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında farklılık bulunmamaktadır” hipotezinin 

kabul edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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4. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

ÇalıĢmanın bulgularına göre, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının sosyo-demografik 

özelliklerinden cinsiyet, eğitim düzeyi ve iĢ tecrübesi açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve 

liderlik niyet düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Ancak, Z kuĢağının ailesinde 

ya da yakın çevresinde giriĢimci olması ya da olmaması, ailesinin gelir düzeyinin yüksek ya 

da düĢük olması açısından giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Bu sonuçlara çalıĢmanın H0: “Z kuĢağının sosyo-demografik 

özelliklerine göre giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır” hipotezinin reddedildiği; bunun tersine; H1: “Z kuĢağının sosyo-

demografik özelliklerine göre giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyet düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır” hipotezinin kısmen kabul edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu 

sonuç, Yüksel ve diğerleri (2015) tarafından yapılan çalıĢmadaki aile mesleklerinin 

giriĢimcilik eğilimini olumlu yönde etkilediği tespitini destekler nitelikte değildir. 

Ayrıca bu çalıĢma ile, araĢtırmaya katılan Z kuĢağının giriĢimcilik niyet düzeyi (3,32) 

ile profesyonellik ve liderlik niyet düzeyinin  (3,41) olumlu yönde olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Bu çalıĢma sadece Z kuĢağı ile ve Adıyaman Kahta ilçesi ile sınırlı bir çalıĢmadır. Bu 

konu üzerinde yapılacak diğer araĢtırmalarda, bu çalıĢmada üzerinde durulmayan, diğer 

kuĢakların giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyetleri üzerinde etkili olan demografik 

faktörler, kültürel farklılıklar da dikkate alınarak daha detaylı bir biçimde incelenebilir.  

Ayrıca Üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası ve Esnaf Odaları 

iĢbirliğinde Z kuĢağının, Z kuĢağını takip eden Alfa kuĢağının ve gelecek kuĢakların 

giriĢimcilik, profesyonellik ve liderlik niyetlerinin artırılmasına yönelik ortak projeler 

geliĢtirilebilir. Bununla birlikte, KOSGEB tarafından henüz lise eğitiminde olan Z kuĢağına 

yönelik giriĢimcilik eğitimleri verilebilir. Diğer bir öneri olarak, Seymen (2017) tarafından da 

değinildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı ve Tübitak tarafından geliĢtirilen stratejik planlarda da 

kuĢakların yapısal özellikleri dikkate alınabilir.  
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ÖZET 

Gaziantep Mozaik Müzesinin, müzelerin genel anlamda temel sorumluluğu olan 

koleksiyon yapmanın haricinde, ziyaretçilerine deneyimsel pazarlama teknikleri ile değer 

yaratma misyonunu üstlenmiĢ olduğu, onlara karĢı “yabancılar” tutumu değil “misafir” ve 

“müĢteri” tutumu geliĢtirmiĢ olduğu belirlenmiĢtir. Müzedeki eserlerin, misafir ve 

müĢterilerine sosyal, amaçsal, biliĢsel ve iç gözlem deneyimine olanak verecek Ģekilde dizilim 

yapıldığı ve sergilendiği gözlemlenmiĢtir. Müze sahip olduğu bu özelliklerden ve akıĢ 

teorisinde açıklanan duygusal durumların gerçekleĢmesi için yeterli alt yapı özelliklerine 

sahip olmasından dolayı araĢtırma örnek alanı olarak seçilmiĢtir. AraĢtırmanın amacı müze 

ziyaretçileri üzerinde akıĢ teorisinde açıklanan duygusal durumların nasıl gerçekleĢtiğinin 

araĢtırılmasıdır. Bu amaçla müze ziyaretçilerine ziyaretleri sonrasında, yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme tekniği ile müze ziyaretlerini değerlendirmeleri istenmiĢ, görüĢler ses kaydı ile kayıt 

altına alındıktan sonra yazıya geçirilmiĢ, ortak kod ve temalara ulaĢılmıĢ ve analiz edilmeleri 

NVĠVO 10 paket programı aracılığı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. AkıĢ teorisinde yer alan duygusal 

durumların ziyaretçiler üzerinde gerçekleĢtiği bunun sonucu olarak ziyaretçilerde 

destinasyonu tekrar ziyaret etme isteği oluĢtuğu görülmüĢtür. AraĢtırma bulguları, turizm 

destinasyonları arasında artan rekabet ortamında ziyaretçi memnuniyetinin belirleyicisi olan 

durumların saptanması ve deneyimsel pazarlama teknikleriyle geliĢtirilebilmeleri açısından 

önem taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: AkıĢ Teorisi, Gaziantep Mozaik Müzesi, Deneyimsel Pazarlama, 

Tüketici DavranıĢı, Turizm 

GĠRĠġ 

Doering (1999, s:1), araĢtırmasında müzelerin genelde kendi ziyaretçilerine karĢı üç 

farklı tutum sergilemesinin söz konusu olduğunu açıklamaktadır: ”Birinci tutumda müzeler, 

temel sorumluluklarının “koleksiyon yapma” olduğunu, kamuyla ilgili bir tutum geliştirmek 

durumunda olmadıklarını ifade etmektedir. Ġkinci tutumda müzeler, ana misyonlarının dışında 

ziyaretçilerine özellikle eğitim aktiviteleri yoluyla ve kurumsal olarak tanımlanmış “öğrenme 

objeleri” yoluyla en iyi olanı yapmak istemektedir. Üçüncü tutumda ise kendi ziyaretçileri 

için müzenin, “ değer” yaratıyor olması ve farklı sosyal eğilimlerin müzeleri “değer 

yaratmada” yönlendirmesini ifade etmektedir.”   

Doering (1999), Kelly ve Godbey, (1992, s;449) çalıĢmalarında dinlenme ve gezi 

aktivitesinin motivasyonlarını Ģu Ģekilde değerlendirmektedirler; 

1) “Dinlenme ve gezi aktivitesinin yalnızca toplumun kurumsal yapısından 

doğan bir olgu olmadığını, bireylerin “kim” oldukları ve olacaklarına dair iki sonucu 

olan hareketlerini ifade etmekte olduğunu açıklamaktadırlar. Böylelikle 

motivasyonlardan biri müzeleri ziyaret etme yoluyla kendi kimliklerini tanıma,    
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2) Diğer motivasyonun ise kişisel gelişimlerine, entelektüel, kültürel, 

duygusal ve sosyal açıdan katkı sağlamanın olduğunu belirtmektedirler. Bu noktada ise 

müzelerin, dinlenme ve gezi aktivitelerinde bulunanlar için “hizmet” sağlayan 

kurumlara dönüşmesinin söz konusu olduğu belirtilmektedir.” 

AkıĢ Teorisi‟ nin içerdiği öğeleri gerçekleĢtirme durumunu araĢtırdığımız Gaziantep 

Mozaik Müzesi‟ nde, ilgili dönemde kentte yaĢayan insanların inançları, kültürü ve günlük 

yaĢantısını geçirdiği ortamı, birebir mimarisine uygun olarak sokağı, çeĢmesi, duvarı ve tüm 

yapı taĢları ile gerçek ölçüsünde ziyaretçilere sunulmaya çalıĢılmıĢtır (Gaziantep Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, 2018). Bu özelliklerinden dolayı Gaziantep Mozaik Müzesinin yukarıda 

açıklanmıĢ olan gezi motivasyonları türlerine hitap etmekte ve ziyaretçilerinin akıĢ deneyimi 

elde edebilmesine yönelik kriterlere sahip olduğu söylenebilmektedir. 

2. LĠTERATÜR 

2.1. AkıĢ Deneyimi 

AkıĢ deneyimi; “bireylerin yönetebilecekleri zorluk derecesine sahip olan bir dizi 

hedefleri, sürekli geri bildirimlerle ve bu geribildirimlerin sağlamıĢ olduğu yönlendirmeler ile 

baĢarmalarının kendileri tarafından ifadesi” olarak tanımlanabilmektedir (Kim ve Thapa, 

2018; Nakamura ve Csikszentmihalyi, 2009, s;90). Diğer bir ifade ile akıĢ, optimal yani 

bireyin yetenekleri ölçüsündeki bir deneyimin bazı özel etkinlikler ile kazanılması sonucunda 

birey tarafından tatmin elde edilmesidir (Chang, 2014; Novak, Hoffman veYung, 2000). 

Genelde bireylerin ifadeleri değerlendirildiğinde akıĢ deneyimlerini;  “yoğun bir Ģekilde iĢine 

odaklanma”, “yaptığı eylemin bilincinde olma”, “öz-bilinç kaybı (sosyallik boyutunda) 

yaĢama”, “kontrol kaybı”, “zamanın yitip gitmesi hissi (zamanın normalden hızlı geçmesi)”, 

“gerçekleĢtirmiĢ olduğu aktiviteyi bir nevi ödüllendirilme olarak kabul etme” Ģeklinde 

yorumlamıĢlardır (Nakamura ve Csikszentmihalyi, 2009; 90). Drengner vd. (2009), ise 

yukarıdakilere ek olarak ototelik (içsel) deneyimi de akıĢın gerçekleĢmesi için gerekli 

faktörler arasında göstermektedir. Ġnsanlar olumlu duygular yaĢadıklarında dikkatleri, 

düĢünceleri ve davranıĢsal repertuarlarını (keĢfetme, oynama vs.) içeren biliĢsel boyutta bir 

otonom uyarılma yaĢamaktadırlar sonuç olarak akıĢ deneyimi yaĢayan bireylerin olumlu 

duygular içerisine girmesi beklenmektedir (Bilgihan, Nusair, OkumuĢ, ve Çobanoğlu, 2015; 

Fredrickson, Tugade, Waugh, Larkin, ve Gregory, 2003). AkıĢ kavramı müĢteri davranıĢlarını 

etkilemesi açısından pazarlama bilim dalı alanında da kullanılmaktadır (Gao, L. ve Bai, X., 

2014).  

2.2. AkıĢ Deneyiminin Müze Ziyaretleri ile ĠliĢkisi 

Aykol ve Aksatan (2014), akıĢ teorisinin müze ziyaretçilerine uygulanabilirliğine dair 

yapmıĢ oldukları kavramsal incelemede, teorinin pazarlama ve tüketici davranıĢlarını 

kapsamasından hareket ile müze ziyaretçileri üzerinde akıĢ teorisinin araĢtırma modeli önerisi 

sunmaktadır. AkkuĢ ve AkkuĢ (2017), Hatay Arkeoloji Müzesi‟nde kullanılan artırılmıĢ 

gerçeklik uygulamasının müze ziyaretçilerinin akıĢ deneyimine etkisini inceledikleri 

çalıĢmalarında, ziyaretçilerin akıĢ deneyimi elde etmeleri, yaĢama sıklığı ve deneyimin 

derecesi açısından anlamlı yüksek değerlere sahip oldukları sonucunu elde etmiĢlerdir. Aykol 

vd.(2017), çalıĢmalarında sanat ve sanatın gerçekleĢtirildiği yerdeki otantikliğin tüketicilerin 
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akıĢ deneyimine, deneyimlerinin memnuniyetlerine ve tavsiye etme davranıĢına etkisini 

incelemiĢ, sonuç olarak değiĢkenler arasında olumlu yönde anlamlı iliĢki tespit etmiĢlerdir.      

3. YÖNTEM 

3.1 AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmanın amacının, akıĢ teorisinde açıklanmıĢ bireylerin içsel deneyimlerinin, 

Gaziantep Mozaik müzesi ziyaretçileri üzerindeki gerçekleĢme biçimleri olduğundan ve 

amaca yönelik araĢtırma sorularına uygunluğu açısından, bu çalıĢmada nitel araĢtırma 

türlerinden olan durum çalıĢması kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırmayı “gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 

doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür” (Yıldırım, 1999). Literatürde örnek olay 

incelemesi, vaka çalıĢması vb. adlar ile de isimlendirilebilen durum çalıĢması nitel bir 

araĢtırma yöntemidir. Bu yöntemde yer alan bütüncül tek durum ise araĢtırma sorusuna 

yönelik tek analiz birimi olduğundan araĢtırma deseni olarak kullanılmıĢtır. Aytaçlı (2012), 

durum çalıĢmasını “gerçek ortamda neler olduğuna bakma, sistematik bir biçimde verileri 

toplama, analiz etme ve sonuçları ortaya koyma yolu” olarak tanımlamaktadır. Bütüncül tek 

desen, çok iyi formüle edilmiĢ bir teorinin test edilmesinde ve tek analiz biriminin olduğu 

araĢtırmalarda kullanılmaktadır (SubaĢı ve OkumuĢ, 2017; Yin,1984).   

3.2 ÇalıĢma Grubu 

Rastlantısal olmayan Ģekilde belirlenmiĢ olan Gaziantep Mozaik Müzesi ziyaretçileri 

araĢtırma örneklemini oluĢturmaktadır. 

3.3 Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmanın verileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi ile toplanmıĢtır. Müze 

ziyaretlerini tamamlamıĢ olan bireyler ile ses kaydına dayalı görüĢme durumları sorulmuĢ 

olumlu yanıt alınanlar ile 20 – 30 dakikalık görüĢmeler yapılmıĢtır.  

ToplanmıĢ olan verilerin analizinde Nvivo10 programı ve görüĢmelerin içerik analizi 

kullanılmıĢtır. Ġçerik analizinde elde edilmiĢ olan veriyi açıklamaya yönelik terimler, 

kavramlar ve iliĢkilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Veriler analiz edilmeden önce ses ortamında 

yazı ortamına aktarılmıĢtır, yazım yanlıĢları kontrol edilmiĢtir. Veriler bu Ģekilde 

düzenlendikten sonra Nvivo10 programına kaydedilmiĢ ve kodlama iĢlemine geçilmiĢtir.  

Toplamda görüĢülmüĢ olan 10 katılımcıdan %25‟ ini oluĢturan 4 katılımcıya ait rastgele 

seçilmiĢ olan görüĢme kayıtları güvenirlik için baĢka bir uzman tarafından analiz edilmiĢ ve 

kodlanmıĢtır. Miles ve Huberman (1994) güvenirlik 

formülü (Güvenirlik= GörüĢ birliği / (GörüĢ birliği + GörüĢ ayrılığı) ile yapılmıĢ olan 

güvenirlik testinden %82 oranında güvenirlik elde edilmiĢtir.  Miles ve Huberman (1994)‟nın 

kabul etmiĢ olduğu güvenirlik sınırı %70 olmaktadır ve bu sınırın üzerinde çıkması 

durumunda güvenilir kabul edileceğini belirtmiĢlerdir. 

Güvenirlik çalıĢmasının devamında kodların temalaĢtırılması aĢamasına 

geçilmiĢtir. TemalaĢtırma iĢleminin tamamlanmasıyla birlikte her bir temaya iliĢkin 
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referans sayıları incelenmiĢ ve böylece öne çıkan görüĢler belirlenmiĢtir. Ayrıca her bir 

temaya iliĢkin görüĢler doğrudan alıntılar yapılarak betimsel olarak sunulmuĢtur. 

4. BULGULAR VE YORUM    

AkıĢın ilk öncülü olarak kabul edilen güç ve kabiliyet dengesine iliĢkin ve araĢtırma 

sorusuna uygun olarak “Buraya gelmeden önce müze hakkında araĢtırma yaptınız mı 

gezerken tüm bölümleri ilginizi çekti mi?” sorusu yöneltilmiĢ elde edilen cevaplardan ve 

ziyaretçi görüĢlerinden ve görüĢlere ait kodlamalardan oluĢturan model ġekil 1.‟de 

açıklanmaktadır. 

 

 
ġekil 1. Zeugma Müzesi Gezi Yetkinliğine Ait Model 

GörüĢme yapılan ziyaretçilerin birinci probleme vermiĢ oldukları yanıtlara dayalı 

kodlamalar, “Tüm Bölümlerin Gezilmesi”, “Gezdikçe Ġlginin Artması”, “Gezdikçe Ġlginin 

Aynı Kalması”, “Zeugma Tarihinin Korunmasına Dair Haberlerin Takibi”, temaları altında 

toplanmıĢtır. Buna göre “Gezdikçe Ġlginin Artması” teması altında “daha anlamlı gezme 

isteği” ve buradaki kültürü tanıma isteği kodları yer alırken “Gezdikçe Ġlginin Aynı Kalması” 

teması altında “açıklamaların çok kısıtlı olması” kodu yer almıĢtır. Ziyaretçilerin konu ile 

ilgili görüĢlerinden bazıları aĢağıda yer almaktadır; 

Aslı: “…buraya ikinci gelişim zaten yani Zeugma‟ nın sular altında kaldığını batık 

şehirle ilgili şeyleri televizyon ve basından izliyorduk o yüzden Gaziantep‟ e geldiğimizde 

görmek istemiştik…” 

Merve: “…Zeugma Müzesi ile ilgili bilgileri arkadaşlarımdan duymuştum…” 
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Aslı: “…Tabii ki daha detayına inmek isterdim mesela ilk başta bizim o izlediğimiz üç 

boyutlu sinevizyon buranın tarihi geçmişiyle ilgili sinevizyon vardı mesela biz çok beğendik 

onu, onun belki biraz daha detaylı olmasını beklerdim, daha uzun bir versiyonunun olmasını 

o tip şeyler daha da keyif verici daha da anlamlı gezilmesini sağlıyor …” 

Kemal: “…benim şahsen oldu ben bu kadar ayrıntılı büyük bir müze beklemiyordum bu 

şehirde ve tarihinin çok eski olduğunu falan öğrendim ilgimi çekti yani 2000 yıllık 

nerdeyse…” 

Erdoğan: “…tabi merak uyandırdı hem ayrıca biz buralara daha önce niye gelmedik 

diye de gezerken kendi kendimize sitem ettik…” 

GörüĢme yapılan ziyaretçilerin ikinci probleme dair sorulara; “BaĢka bir zaman ve 

mekanda yaĢama hissi oluĢtu mu?”, “Kendiliğinizden geziyormuĢ gibi hissetiniz mi? Bunda 

eser diziliminin faydası oldu mu?”, “Gezi sonunda nasıl değerlendirdiniz müze ziyaretinizi?  

vermiĢ oldukları yanıtlardan oluĢturulmuĢ olan kodlar, “Eserlerden Faydalanma”, Dikkat 

Dağılması YaĢama”, Gezi Sonunda EtkilenmiĢ Olma” teması altında toplanmaktadır. Bu 

kodların ve temaların oluĢturmuĢ olduğu model ġekil 2.‟de yer almaktadır.  

 
ġekil 2. Bilinçli Eylem ve Geribildirim Temasına Ait Model 

“Eserlerden Faydalanma”, temasını oluĢturan kodlar; Ġçerik sağlama, içerik sağlamama, 

yönlendirme elde etme, “Dikkat Dağılması YaĢama” temasını oluĢturan kodlar; görevlilerin 

kendi aralarındaki sesli konuĢmaları, diğer grup üyelerinin etkisi kodları iken, “Gezi Sonunda 

EtkilenmiĢ Olma” temasını oluĢturan kodlar ise; destinasyon çekiciliğinin artması, kültürel 

deneyim elde etme ve tekrar ziyaret etme isteği kodlarıdır. Ziyaretçilerin konu ile ilgili 

görüĢlerinden bazıları aĢağıda yer almaktadır; 

Ġlhan; “…sadece tanıtıcı yazı yazmış bırakmış…” 

Mine; “…Muğla‟dan geliyoruz yine geleceğiz buraya…” 

Erdoğan; “…bizim için ön gezi oldu sadece…” 

Aslı; “…tabi tabi, sinevizyonda zaten böyle bir evler varmış falan şöyle şöyle olmuş 

etkili oldu bayağı sanki o dönemde yaşadığımızı hissettik…” 
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Merve; “…insan kültürel olarak besleniyor…” 

Erdoğan; “…onu fotoğraflarım evimde daha uzun daha uygun zamanda tekrar 

incelemek isterim bir de bunlar doyurucu olmuyor çok böyle özetin özeti gibiler…” 

Kemal; “…evet ama mesela 5. Yy yazmış bırakmış devam etmiyor mesela ben sırf 

bunun için yakından fotoğraf çektim eve gidince bunu internetten araştıracağım…” 

Kadir; “…benim tarihe tabi merakım vardı zaten ama bilgiler eksikti karşılayamadım, 

hangi imparatorluğun kalıntılarıydı bunlar mesela…” 

Mahmut: “… mesela bunlar Zeugma‟daydı koruma amacıyla buraya taşındılar değil mi 

bunları doğal ortamında görsek çok daha iyi olurdu o zaman…” 

Mahmut; “…evet dikkatimizi çekti, ben şöyle bir yorum yaptım eskiden halı yokmuş 

herhalde diye…” 

5.SONUÇ 

AraĢtırmada elde edilen nitel veriler, genel anlamda müzede akıĢ hissi yaĢamanın, 

müzedeki fiziki ortam, görevlilerin tutumu ve gezen ziyaretçilerin toplam gezi süreleri içinde 

müze ziyaretine ayırmıĢ oldukları zamana bağlı olarak gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. AkıĢın 

yaĢanmasında önemli faktörler olan baĢlanılmıĢ eylemi tamamlama, yapılan iĢin ilgi ve merak 

uyandırması yolu ile etkilenme yaĢama ve eylemin sonunda kendini iyi hissetme durumları 

görüĢme yapılan ziyaretçilerin çoğunluğu tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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ÖZER 

Dünyada mevcut ağırlama sektöründe çevre konularına giderek artan duyarlılık söz 

konusu olmaktadır (Ashrafi, 2014). Otel misafirlerindeki çevre kaygısı arttıkça çevre dostu 

otel talepleri de buna bağlı olarak artmaktadır ( Manaktola and Jauhari, 2007). Birçok 

faktörün yeĢil ya da çevreci davranıĢta bulunmayı etkilediği varsayılmaktadır, bunlardan 

baĢlıca olanları çevre kaygısı (Czap and Czap, 2010), bireyin kontrolü dahilinde olduğuna 

inanılan, algılanan davranıĢ kontrolü (Ajzen, 2002), tutumlar ve sosyal normlar olmaktadır. 

YeĢil pazarlar oluĢturmak ve bu pazarın ihtiyaçlarını tatmin edebilmek (tüketicinin ihtiyacını 

satın alma niyetinde olduğu ürüne yansıtabilme) ilk olarak tüketicinin ihtiyaç ve isteklerinin 

analiz edilebilmesine bağlı olmaktadır (Choi et al, 2009). Bu çalıĢmadaki ana amaç Adıyaman 

Üniversitesi‟ nde kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢ olan araĢtırma örnekleminde yer 

alan tüketicinin çevre kaygısı, tutumları, sosyal normları ile algılanan davranıĢ kontrolü 

kapsamında yeĢil davranıĢta bulunma niyeti olan çevre dostu otel tercihi yapma arasındaki 

iliĢkiyi analiz etmek ve özetlemektir. Bu amaçla literatüre dayalı bir araĢtırma modeli 

oluĢturulmuĢ, modelde yer alan bağımlı ve bağımsız değiĢkenlerin anket yöntemiyle test 

edilmesinde daha önce kullanılan ölçeklerden yararlanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: YeĢil Pazarlama, YeĢil Oteller, Çevre Kaygısı, Algılanan DavranıĢ 

Kontrolü 

1.GĠRĠġ 

Tüketicilerin çevre hakkındaki kaygılarını ve bunların yeĢil otellerde kalma tercihlerini 

nasıl etkilediğine dair somut yapılar belirlemek, çevre dostu uygulamalar geliĢtirmek için 

önemli olacaktır. Tüketicilerin çevre konularına olan duyarlıklarının artmaya baĢlamasıyla 

birlikte çevre dostu ürünlerin pazarda kendisine yer bulması (Bochdanowicz, 2006), benzer 

biçimde otelcilerin de çevreye katkıda bulunma eğilimlerinin oluĢması ve tüketicilerin bu 

türdeki ihtiyaçlarına uygun ürün geliĢtirmeleri söz konusu olmaktadır. 2002 yılından 2025 

yılına kadar olan süre içerisinde dünya genelindeki enerji tüketiminin % 45 oranında artması 

beklenmekte ve binaların enerji tüketiminin üçte birini gerçekleĢtirdiği bilindiğinden bu 

türdeki çevresel sonuçların otelcilerin çevre duyarlılığını etkilediği düĢünülmektedir. 

(Tang,2015) Otel misafirleri çevre ve çevre dostu ürünler hakkında duyarlılık gösterdikçe 

daha detaylı bir yeĢil konsepti keĢfetmek ağırlama endüstrisi için yaĢamsal öneme sahip 

olmuĢtur ( Manaktola ve Jauhari, 2007 ) [ 5 ].  
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2. LĠTERATÜR 

 2.1. Çevreci Tutum 

Manaktola ve Jauhari (2007), otel müĢterilerinin otellerdeki yeĢil uygulamaları olan otel 

tercihi ile müĢterilerin çevreci tutumları arasında pozitif iliĢki olduğunu belirlemiĢlerdir. Choi 

vd. (2009), Amerika BirleĢik Devletleri ile Yunanistan‟da yer alan konaklama endüstrisindeki 

tüketicilerin çevresel kaygı ve tutumlarını karĢılaĢtırmak için yürüttükleri çalıĢmada üniversite 

öğrencilerine anket uygulanıp Ģirketlerin çevreye duyarlı uygulamaları hakkındaki 

farkındalıkları, bu uygulamaları olan otelleri tercih etme eğilimleri ile bu otellere fazladan 

para ödemeye istekli olup olmadıkları araĢtırılmıĢtır.  

H1: KiĢilerin yeĢil yanlısı uygulamalara karĢı tutumları ile yeĢil yanlısı davranıĢları 

arasında pozitif iliĢki bulunmaktadır. 

2.2 Sosyal Normlar 

Cornelissen vd. (2008) çevreciliğe karĢı pozitif tutumların, çevre dostu davranıĢlar 

üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere çalıĢma yapmıĢlardır. Nyborg vd. (2006)   yeĢil 

yanlısı tüketim bir norm olarak kabul edildiğinde daha fazla sayıda insan çevreci aktivitelerde 

bulunmak için motive olacaktır. Ayrıca bu çalıĢmada vergi ve politik düzenlemelerin tüketici 

ve organizasyonlar üzerinde biraz daha çevre dostu olmalarında baskı yaratabileceğini 

savunmuĢlardır.  

H2: Sosyal normlar ile çevreci davranıĢlarda bulunmak arasında pozitif iliĢki 

bulunmaktadır. 

2.3 Çevre Kaygısı 

Czap ve Czap ( 2010) çevrenin korumasının finansal olarak desteklenmesi ile çevre 

kaygısı arasındaki iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmalarında çevre kaygısının yeĢil yanlısı 

davranıĢta bulunmak için iyi bir neden yarattığını belirtmiĢlerdir. Dolnicar (2010), çevresel 

kaygının çevre dostu davranıĢta bulunmada belirleyici olduğunu çalıĢmasında söylemektedir 

ve çevre kaygısı ile birlikte, yaĢ, gelir, moral kısıtlamaların da çevre dostu davranıĢ öncesinde 

etkili olduğunu yaptıkları anket çalıĢmasının sonucunda bulmuĢlardır. Hu vd. (2010),  

alıĢveriĢ merkezinde karĢılaĢmıĢ olduğu bireylere yeĢil restoranlar ve kendi çevre kaygıları 

hakkında görüĢme yapmıĢtır çalıĢmasının sonucunda yüksek derecede çevresel kaygılara 

sahip olanların yeĢil restoranlara gitme eğilimlerinin yüksek olduğu belirtilmiĢtir. Tsai ve Tsai 

(2008)  Tayvanlı tüketiciler ile aktif olarak çevre korumaya katılmaları, çevresel kaynakların 

korunması, yeĢil tüketim davranıĢı, yeĢil tüketim idealleri ve yeĢil otelleri seçme eğilimleri 

hakkında çalıĢma yapmıĢlardır. 

  H3: kiĢilerin çevresel kaygıları ve yeĢil davranıĢta bulunma niyetleri arasında pozitif 

bir iliĢki bulunmaktadır. 

2.4. DavranıĢ Kontrolü Algısı 

DavranıĢ kontrolü algısı bireylerin kendi davranıĢlarını kontrol edebilmeleri ve 

davranıĢta bulunabilme yeteneklerini ifade etmektedir ( Ajzen,2002; Kraft vd. 2005 ). Kraft 

vd. (2005) davranıĢ kontrolü algısı bir davranıĢın belirleyicisi olmaktadır. Ajzen (2002)‟ e 

göre bir davranıĢta bulunma eğilimi ile davranıĢ kontrolü algısı arasında pozitif bir iliĢki 
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bulunmaktadır, buna göre eğilimin Ģiddeti arttıkça gerçek davranıĢ ardından yerine 

getirilecektir.  

H4: davranıĢ kontrolü algısı ile yeĢilci davranıĢta bulunmak arasında pozitif iliĢki 

vardır. 

3.YÖNTEM 

Amacı, Adıyaman örneğinde yer alan tüketicilerin çevre kaygıları, tutumları, sosyal 

normları ile bireyin algılanan davranıĢ kontrolü kapsamında yeĢil davranıĢta bulunma niyetini 

ifade eden çevre dostu otel tercihi yapma arasındaki iliĢkiyi analiz etmek ve özetlemek olan 

bu çalıĢmada veriler, anket aracılığı ile toplanmıĢ verilerin analiz edilmesinde nicel yöntemler 

kullanılmıĢtır. Anket formu hazırlanırken literatürde yer alan çalıĢmalardan benzer iliĢkileri 

araĢtırmak amacıyla geliĢtirilmiĢ olan ölçeklerden faydalanılmıĢtır. “Çevre Tutumu” 

değiĢkenine ait soruların hazırlanmasında Manaktola ve Jauhari (2007)‟ nin kullanmıĢ 

oldukları ölçekten faydalanılmıĢtır. “Çevreci DavranıĢ Eğilimi” için kullanılan sorular Lee vd. 

(2010) tarafından hazırlanmıĢ olan ölçekten faydalanarak oluĢturulmuĢtur. “Sosyal Normlar” 

değiĢkenine ait sorular Cornelissen vd. (2008) ölçeklerinden adapte edilmiĢtir, “Çevre 

Kaygısı” değiĢkenine ait en yaygın kullanılan ölçeklerden biri Dunlap ve Van Liere (1978)‟ e 

ait olmaktadır (Cordano vd., 2003 ). Ölçek Cordano vd. (2003) tarafından daha sonra 

geliĢtirilmiĢtir, bu çalıĢmada “Çevre Kaygısı” için Cordano vd. (2003) tarafından geliĢtirilen 

ölçek kullanılmıĢtır. “DavranıĢ Kontrolü Algısı” için hazırlanmıĢ olan sorular Ajzen (2002)‟ 

in çalıĢmasında kullanmıĢ olduğu ölçekten elde edilmiĢtir.  

Anket formunda gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için 2016 yılının Mart ayında 

Adıyaman Üniversitesi‟nde öğrenim gören otuz kiĢilik bir gruba pilot çalıĢma uygulanmıĢtır. 

AnlaĢılmadığı belirlenen sorular anketten çıkarılıp içerik geçerliliği artırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Toplanan verilerin değiĢik analizlere uygun hale getirilerek veriler üzerinde çeĢitli istatistikler 

yapılmasını sağlayan SPSS ( Statistical Package For Social Sciences ) paket programı 

(KurtuluĢ, 2010; Büyüköztürk, ) for Windows (SPSS 16.0) verilerin analiz edilmesinde 

kullanılmıĢtır.  

AraĢtırma Adıyaman Üniversitesi‟nde öğrenim gören öğrenciler ile hafta sonlarında 

üniversitede üçer aylık dönemler halinde verilen formasyon eğitimi kurslarına katılmıĢ olan 

bireylere uygulanmıĢtır. Zaman ve ekonomik sınırlılıklar değerlendirilerek tesadüfi olmayan 

yöntemlerle en rahat ulaĢılabilecek örneklem grubu seçilmiĢtir. Anketler uygulanırken 

soruların ankete katılan adaylara ihtiyaç duydukları zamanlarda açıklanması anket görevlisi 

öğrenciler tarafından sağlanmıĢtır. Verilerin toplanması ve düzenlenmesi Nisan – Haziran 

2016 tarihleri arasında yapılmıĢtır. 

4. BULGULAR 

Cronbach Alpha katsayısı her bir ölçeğin güvenilirlik katsayısını belirlemek amacıyla 

kullanılmakta değeri 0 ile 1 arasında değiĢmektedir, en alt sınırının .6 ile .7 arasında olması 

güvenilirlik açısından olumlu değerler olarak kabul edilmektedir (Hair vd. 2010; 

KurtuluĢ,2010). Bu çalıĢmada kullanılan ölçeklere ait sırasıyla Cronbach Alpha ve Standart 

Cronbach Alpha katsayısı değerleri; Çevreci DavranıĢ Eğilimi = .773, (.751), Sosyal Normlar 

= .749, (.749), Çevre Kaygısı = .881, (.881), Çevreci Tutum = .886, (.888), DavranıĢ Kontrolü 
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Algısı = .828, (.824) olarak hesaplanmıĢtır. Verilerin ilk önce tanımlayıcı istatistik 

hesaplamaları ( sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ) yapılmıĢtır ve normal dağılım 

özelliğine sahip olup olmadıkları tespit edilmiĢtir. Çarpıklık ve basıklık katsayısı normal 

dağılımı belirlemek amacıyla kullanılır +2 ile -2 arasında değiĢmesi beklenmektedir ( Hair 

vd., 2010 ) ve bu araĢtırmada dağılımların bu sınırlar arasında gerçekleĢtiği görülmektedir. 

AraĢtırmanın bağımlı ve bağımsız değiĢkenleri arasındaki iliĢki Pearson korelasyon katsayısı 

ile ölçülmüĢtür ve açıklayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Faktör analizi araĢtırmanın 

değiĢkenleri olan “Çevreci DavranıĢ Eğilimi”, “Çevre Tutumu”, “Sosyal Normlar” , “Çevre 

Kaygısı” , “DavranıĢ Kontrolü Algısı” nın faktörel dağılımlarını bulmak için uygulanmıĢtır. 

Faktörlerin boyutları arasında ve değiĢkenlerin birbirleri arasındaki iliĢkileri açıklamak için 

regresyon testi uygulanmıĢtır. Analizlerin sonucunda elde edilen değerler %95 güven aralığı 

ve +5,-5 anlam düzeyi belirlenerek bu sınırlar dahilinde gerçekleĢmiĢlerdir. 

Tablo 1.  YeĢil Yanlısı Uygulamalarla Ġlgili Tutumlar Ġle YeĢil Otel Tercihi Arasındaki ĠliĢki 

 
YeĢil yanlısı 

Uygulamalar 

YeĢil otel 

Tercihi 

YeĢil yanlısı uygulamalar 

R 1 ,282
**

 

P  001 

N 175 175 

YeĢil otel tercihi 

R ,282
**

 1 

P 001  

N 175 175 

**. p<0,01 

Tabloda yeĢil yanlısı uygulamalarla ilgili tutumlar ile yeĢil otel tercihi arasındaki 

iliĢkiye bakılmıĢtır. Buna göre; YeĢil yanlısı uygulamalarla ilgili tutumlar ile yeĢil otel tercihi 

arasında pozitif yönlü bir iliĢki (%28,2) bulunmaktadır ve H1 kabul edilmektedir. Bu iliĢki 

istatistik olarak önemli (anlamlı) bulunmuĢtur (p<0,05). 

Tablo 2. Sosyal Normlar Ġle YeĢil Otel Tercihi Arasındaki ĠliĢki 

 
Sosyal 

Normlar 

YeĢil otel 

Tercihi 

Sosyal normlar 

R 1 ,147 

P  ,052 

N 175 175 

YeĢil otel tercihi 

R ,147 1 

P ,052  

N 175 175 

Sosyal normlar ile yeĢil otel tercihi arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. Buna göre; Sosyal 

normlar ile yeĢil otel tercihi arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmaktadır buna göre H2 

kabul edilmiĢtir. Ancak bu iliĢki istatistik olarak önemli (anlamlı) bulunmuĢtur (p>0,05). 

Tablo 3. KiĢilerin Çevresel Kaygıları ve YeĢil Otel Tercihi Arasındaki ĠliĢki  

 
Çevreci 

Tutumlar 
YeĢil otel tercihi 

Çevreci tutumlar 

R 1 ,362
**

 

P  001 

N 175 175 
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YeĢil otel tercihi 

R ,362
**

 1 

P 001  

N 175 175 

KiĢilerin çevresel kaygıları ve yeĢil otel tercihi arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. Buna 

göre; KiĢilerin çevresel kaygıları ve yeĢil otel tercihi arasında pozitif yönlü bir iliĢki 

bulunmaktadır, buna göre H3 kabul edilmiĢtir. Bu iliĢki istatistik olarak önemli (anlamlı) 

bulunmuĢtur (p<0,05). 

Tablo 4. DavranıĢ Kontrolü Algısı ve YeĢil Otel Tercihi Arasındaki ĠliĢki 

 

DavranıĢ 

Kontrolü 

Algısı 

YeĢil otel 

Tercihi 

DavranıĢ kontrolü algısı 

R 1 ,311
**

 

P  001 

N 175 175 

YeĢil otel tercihi 

R ,311
**

 1 

P 001  

N 175 175 

DavranıĢ kontrolü algısı ile yeĢil otel tercihi arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. Buna göre; 

DavranıĢ kontrolü algısı ile yeĢil otel tercihi arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmaktadır. 

Bu iliĢki istatistik olarak önemli (anlamlı) bulunmuĢtur (p<0,05). 

5. SONUÇ 

AraĢtırma sonuçlarında potansiyel tüketicilerin yeĢil otel tercihleri ile yeĢil yanlısı 

uygulamalarla ilgili tutumları, sosyal normlar, kiĢilerin çevresel kaygıları ve davranıĢ kontrolü 

algısı arasında pozitif iliĢki görülmüĢtür. Eğitim durumları, medeni durum, kiĢisel gelir ve 

yaĢın yeĢil otel tercih etme davranıĢında anlamlı bir farklılığa sahip olmadığı belirlenmiĢtir. 
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BUSINESS IDEAS OF TEENAGERS AND SCHOOLCHILDREN 

Nizam Ali DASHTI 

Iran University of Medical Sciences 

ABSTRACT 

Starting a small business is a great job that requires courage, determination, ingenuity 

and motivation. Many teens have great ideas, and they are very motivated, but they just don‟t 

know where to start when it comes to starting their own business. A little time, study and help 

of others - and any teenager will be able to turn their great ideas into a successful business. 

One of the easiest ways for teens to start a business is to turn housework into services that can 

be offered to others. Most likely, if your parents appreciate your efforts to do a certain job, 

others will also appreciate it. In Iran, there are different programs for the development of children. 

One of them is business projects for teenagers.The purpose of business projects for children is to 

provide an opportunity to teach children and adolescents entrepreneurship, teamwork, on 

practical cases show the process of creating a business project from idea to implementation. 

The program includes 8 weeks of team work on business projects invented and developed by 

teens under the guidance of experienced experts and business coaches. The program includes 

business games and team building, practical exercises, as well as meetings with successful 

entrepreneurs. 

Keywords: business, teenagers, ideas 
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ĠġLETME ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE REKABET DAVRANIġLARININ 

FARKLILAġMASI: A GRUBU SEYAHAT ACENTELERĠ ÖRNEĞĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Eda Rukiye DÖNBAK 

Adıyaman Üniversitesi, edonbak@adiyaman.edu.tr 

 

ÖZER 

ÇalıĢmanın amacı iĢletme özelliklerine göre rekabet davranıĢlarının farklılaĢmasını a 

grubu seyahat acentelerinde bir uygulama yaparak değerlendirmektir. Bu amaçla Türkiye‟ de 

faaliyet göstermekte olan A grubu seyahat acentelerinin yöneticilerine anket uygulaması 

yapılarak 352 geçerli anket elde edilmiĢtir. Elde edilen verilerin düzenlenmesi, kayıtlanması 

ve analizi SPSS 20 programı aracılığı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. KMO testi ölçüm sonucunun 

1,000‟ e yakın, Bartlett küresellik ve Cronbach‟s alfa güvenirlik testlerinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu sonucu sonrasında araĢtırma örnekleminin tanımlayıcı istatistik bulguları, 

Kruskal Wallis, Mann Whitney – U farklılık testlerinin bulguları elde edilmiĢtir. 

Katılımcılardan iĢletmesinin ödenmiĢ sermaye miktarı 80000-200000L. arasında olanların 

oranı %46; rakiplerine göre acentenin karlılık durumunun rakiplerine yakın olma oranı 

%54,8; rakiplerine göre büyüme hızının ortalamaya yakın olma oranı ise %52‟ dir. Acentesi 

stratejik planlama yapanların oranı %88,6; hitap ettiği müĢteri tipi genel gruplardan 

oluĢanların oranı %27,6‟dır. Kruskal Wallis test sonucuna göre hitap ettiği müĢteri tipi genel 

gruptan oluĢanlarda savunmacı rekabetin en fazla olduğu belirlenirken, kurumsal gruplardan 

oluĢanlarda en az olmuĢtur (p; .03). ĠĢletmesinin büyüme hızını sektör ortalamasına yakın 

ifade edenlerin saldırgan rekabet davranıĢında anlamlı fazlalık gösterirken (p; .019), karlılık 

oranı rakiplerine göre çok düĢük olanlarda savunmacı rekabetin (p;.014)‟in daha fazla 

görülmesi, ödenmiĢ sermaye miktarı 200.001 ile 500.000 L. arasında olan iĢletmelerde 

saldırgan rekabet davranıĢının fazla olması söz konusudur (p;.019). Mann Whitney U testi 

sonucunda ise stratejik planlama yapanların saldırgan rekabet davranıĢına daha fazla sahip 

olduğu (p:.000) tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Seyahat Acenteleri, Rekabet DavranıĢları 

1. GĠRĠġ 

Porter‟ a göre (2015, s;36) “Bir firmanın yalnızca kendi kaynak ve yeteneklerine 

odaklanması firmanın içine kapanması anlamına gelecektir, firmanın yeteneklerinin mevcut 

rekabet güçleri karşısında en iyi savunmayı sağlayacak şekilde konuşlandırılması, diğer 

rakipler farkına varmadan yeni rekabet dengesine uygun strateji seçebilmeleri işletmeler için 

hayati önemi ifade etmektedir.” ĠĢletmenin rekabet üstünlüğü sağlama yollarından birisi 

günlük iĢ ve faaliyetlerini yaptığı, gelir elde ettiği platformda sahip olduğu temel yetenekler 

aracılığıyla rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik strateji ve davranıĢları göstermesidir (Ülgen 

ve Mirze, 2010, s;251). ĠĢletmelerin iki farklı biçimde rekabet üstünlüğü elde etmeleri 

mümkün olmaktadır, bunlardan birincisi; birlikte faaliyet gösterdikleri diğer firmalardan üstün 

performans göstermesini sağlayacak olan kaynak kullanımı (Alayoğlu,2010), diğeri ise 

müĢteri taleplerinin hızlı bir Ģekilde yanıtlanması ve düĢük fiyat ile farklı pozisyon alma sureti 

ile davranıĢ üstünlüğü gösterebilmeleridir(Çivi, 2001). 
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2.LĠTERATÜR 

2.1. Saldırgan Rekabet DavranıĢı 

Yönetsel bir eğilim olarak da kabul edilmiĢ olan saldırgan rekabetçilik, en basit 

tanımıyla bir iĢletmenin rakiplerine egemenliğini kabul ettirebilmek amacıyla bilinçli olarak 

ya da proaktif davranarak rakip ve pazar analizlerini içerecek biçimde alıĢılmadık yöntemlerle 

“rakibi yok etme” istek ve eğilimini iĢaret eder (AltuntaĢ ve Dönmez, 2010). 

2.2. Savunmacı Rekabet DavranıĢı 

Savunmacı rekabet davranıĢı sergileyen iĢletmeler, yeni ürün geliĢtirmek yerine etkinlik 

ve etkililik önemlidir, yine de AR-GE‟ nin olmadığı anlamına gelmemektedir savunmacı bir 

strateji en az saldırgan bir strateji kadar araĢtırma yoğun olabilir, farkı yeniliklerin niteliğinde 

ve zamanlamasındadır, savunmacı yenilikçiler pazar liderliği beklentisi içinde olmasalar da 

teknolojik, ilk yeniliği gerçekleĢtirerek ortaya çıkacak yüksek maliyetlerin altına girmeyi 

istemeyebilirler (Zerenler vd., 2007).   

2.3. Tepkisel Rekabet DavranıĢı 

Tepkisel rekabet davranıĢına sahip firmalarda rekabet üstünlüğü sağlayacak kararların 

alınması çevresindeki firmaların davranıĢlarına bağlı olarak gerçekleĢeceğinden bu tür 

firmaların uzun dönemli tahmin ve planlama zayıflıkları söz konusudur ve neleri yapıp 

yapmayacakları çevre tarafından belirlenmektedir (Karimi vd., 1996) 

2.4. ĠĢbirlikçi Rekabet DavranıĢı 

Gnyawali, vd. (2006),‟e göre iĢbirliğine dayalı rekabet diğer Ģekilde ifade edilecek 

olursa ortaklaĢa rekabet, iĢbirliğinin ve rekabetin eĢzamanlı olarak gerçekleĢtirilmesini ifade 

etmektedir.  

3. YÖNTEM 

Türkiye‟de faaliyet gösteren A Grubu Seyahat Acentelerinin arasındaki yapısal 

farklılığa göre iĢletmenin rekabet davranıĢları değiĢmekte midir? sorusuna yönelik olarak elde 

edilen verilerin toplanması ve analizinde nicel araĢtırma türünde yer alan nedensel 

karĢılaĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır.   

AraĢtırma evreni, Türkiye‟ de faaliyet gösteren 9271(ġubeler dahil olmak üzere) adet A 

Grubu Seyahat Acentesi yöneticilerinden oluĢmaktadır, Ģubeler araĢtırma örneklemi 

listesinden çıkarılmıĢ toplam 6553 anket iĢletme yöneticilerine ulaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma 

evrenine ait tamsayım listesi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)‟ nin resmi web 

sitesinde mevcut olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun nedeni ise yasal sınıflamaya tabi tutulan bu 

iĢletmelerden sadece A sınıfı olanların “ Belgeli Turist Rehberleri” tarafından yönetilen 

turların düzenlenebilmesi yetkisine sahip olmalarıdır. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 

(TÜRSAB) web sitesinde yer alan Türkiye‟deki tüm seyahat acentelerinin iletiĢim bilgileri 

(telefon, fax numarası, Ģehir adresi, e-mail adresi) kurulmuĢ oldukları Ģehirlere göre 

sıralanmıĢtır (TURSAB Ġstatistikleri, 2016). Sonrasında online anketler ile ilgili bie web 

sitesinden üyelik elde edilmiĢtir. Bu web sitesi sayesinde günlük sınırsız sayıda cevaplamayı 

içeren online anket formları e-mail adreslerine gönderilebilmiĢtir. ĠletilmiĢ olan anketlerin bir 
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IP adresinden sadece bir defa yanıtlanması ayarlanabilmiĢ, katılmak istemeyen, 

gönderilemeyen ve iptal edilmiĢ olan ve ankete katılmıĢ olan e-mail adreslerine ait listelerin 

raporlarını elde etmek mümkün olmuĢtur. AraĢtırmada asıl anket uygulamasına geçmeden 

önce ön test yapılmıĢtır. Ġzmir‟ de 08 – 11 Aralık 2016 tarihinde düzenlenmiĢ olan “10. Travel 

Turkey Turizm Fuar ve Kongresi” ne katılım gerçekleĢtirilerek, seyahat acenteleri ve tur 

operatörlerinin yöneticilerine uygulayacakları anket hakkında eğitim verilen beĢ üniversite 

öğrencisinin katkılarıyla anket uygulaması yapılmıĢtır.  AraĢtırma süreci Aralık 2016 – 

14.04.2017 tarihleri arasında devam etmiĢtir. Online anketlere katılım sayısının düĢük seyir 

göstermesi üzerine Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı  (EMITT) turizm 

fuarına katılım kararı alınmıĢtır. 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Ġstanbul‟ da bu yıl 21.‟ 

si yapılmıĢ olan EMITT Ġstanbul fuarına katılım gerçekleĢtirilerek burada seyahat acenteleri 

ve tur operatörlerinin olduğu 5.,6.,7. salon planlarına göre iĢ bölümü yapılarak yine anket 

uygulamasında eğitimli üniversite öğrencilerinin katkıları ile yüz yüze anket uygulaması 

yapılmıĢtır.  Yüz yüze, telefon ve online yöntemlerle uygulanmıĢ olan anketlerden toplam 352 

geçerli veri elde edilmiĢ bu veriler, Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Programı (SPSS 20) 

aracılığı ile çok değiĢkenli analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

3.1. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırmanın evren ve örneklemini Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin sınırları içerisinde 

yer alan tüm A grubu seyahat acentelerinin merkez Ģube yöneticileri oluĢturmaktadır. 

Örneklemden veri toplamada, zaman ve maddi kaynaklardaki kısıtlılıktan dolayı en ekonomik 

yöntemler kullanılmıĢtır. Turizm endüstrisi içerisinde seyahat acentelerinin yetenek, rekabet 

stratejileri ve davranıĢlarını endüstrinin yakın ve uzak çevre Ģartlarını oluĢturan diğer 

faktörlerin de etkilediği kabul edilmekle birlikte acentelerin ve yöneticilerinin özelliklerine 

odaklanarak sonuca gidilmiĢtir.  

3.2. Örnekleme Yöntemi 

 
Örneklem sayısının belirlenmesinde %95 güven aralığında 0.05‟ lik standart sapmaya 

göre yukarıda yer alan formül kullanılabilmektedir (Yamane, 2001).  Formülde;  

N= ĠĢletme Toplam Sayısını 

n= Örnekleme alınacak iĢletme sayısını 

P= incelenecek olayın görüĢ sıklığını 

q= incelenecek olayın görülmeyiĢ sıklığını (1-p) 

t= Belirli bir serbestlik derecesinde  ve saptanan güven düzeyinde t tablosunda bulunan 

teorik değeri 

d= yapılmak istenen +,- sapmayı ifade etmektedir.  

Acente Ģubeleri mail listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtılan anketlerin, bazı 

acentelerin e mail adreslerinin güncel olmaması veya teknik sebeplerden dolayı ulaĢmaması 

gibi nedenler ile toplam  6553 anket dağıtılmıĢtır. Dolayısı ile evren sayımız 6553 olarak 

   

2 2

2 2 2 2

6553 1,96 0.50 0.50 6553 0,9604
362.9

1 0.05 6553 1 1,96 0.50 0.50 17.3404

N t p q
n

d N t p q
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hesaplandı. % 95 güven düzeyi ve 0.05 standart hata payı kararı ile yukarıdaki formüle 

uyguladığımızda toplam örneklem sayısının 363 olarak hesaplandığı görülmektedir.  

Uygulama sonucunda toplam 397 anket elde edilmiĢtir. Bazı anketlerin tutarsız ve eksik 

değerlendirmeler içermesinden dolayı geçerli 352 anket sonucu değerlendirmeye alınmıĢtır.  

4. BULGULAR 

4.1. Rekabet DavranıĢı Ölçeği Normallik Testi Bulguları 

Tablo 1. Rekabet DavranıĢları Ölçeği Alt Boyutlarına ait Normallik Testi Bulguları 

Shapiro Wilk 

 Ġstatistik n p 

Saldırgan Rekabet ,942 352 ,000 

ĠĢbirlikçi Rekabet ,934 352 ,000 

Tepkisel-Saldırgan Rekabet ,956 352 ,000 

Savunmacı Rekabet ,982 352 ,000 

p<0,05=normal dağılmıyor; p>0,05=normal dağılıyor 

Rekabet DavranıĢları Alt Boyutlarının yapılan Shapiro-Wilk normallik analizine göre 

normal dağılım göstermediği belirlenmiĢtir (p<0,05). Buna göre Rekabet DavranıĢları, 

Örgütsel Yetenekler Ölçekleri Alt Boyutlarının demografik değiĢkenlere göre farklılık 

gösterme durumu parametrik olmayan test tekniklerinden Mann Whitney - U ve Kruskal 

Wallis test teknikleri ile analiz edilmiĢtir. 

4.2. DeğiĢkenlere ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistik Bulguları 

Tablo 2. A Grubu Seyahat Acentesi ĠĢletme Yöneticilerinin Demografik Özellikleri 

  n % 

Cinsiyetiniz 

 

Kadın 

Erkek 

93 

259 

26,4 

73,6 

Eğitim Düzeyiniz 

Ġlköğretim 

Lise 

Ön Lisans 

Lisans 

Y.Lisans 

11 

44 

51 

181 

65 

3,1 

12,5 

14,5 

51,4 

18,5 

Firmadaki Pozisyonunuz 

Yönetim Kurulu 

BaĢkanı 

Genel Müdür 

Acente Sahibi 

Departman Müdürü 

24 

91 

130 

107 

6,8 

25,9 

36,9 

30,4 

Yöneticilik Deneyiminiz 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15yıl 

16-20yıl 

20 yıldan fazla 

121 

108 

39 

27 

57 

34,4 

30,7 

11,1 

7,7 

16,2 

Sektördeki Toplam 

ÇalıĢma Süreniz 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15yıl 

16-20yıl 

20 yıldan fazla 

66 

86 

61 

55 

84 

18,8 

24,4 

17,3 

15,6 

23,9 

Bu ĠĢletmedeki ÇalıĢma 

Süreniz 

 

-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15yıl 

16-20yıl 

169 

96 

29 

32 

48,0 

27,3 

8,2 

9,1 
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20 yıldan fazla 26 7,4 

YaĢınız 

18-24 

25-31 

32-38 

39-45 

45 üstü 

16 

78 

88 

68 

102 

4,5 

22,2 

25,0 

19,3 

29,0 

KiĢisel Geliriniz 

1000-3000 53 24,9 

3001-5000 71 33,3 

5001-7000 34 16,0 

7001-9000 17 8,0 

9000'den fazla 38 17,8 

 

Tablo 3. Seyahat Acentesinin KurulmuĢ Olduğu ġehirler 

 n %  n % 

Ġstanbul 70 19,9 Adıyaman 3 ,9 

Ankara 14 4,0 Kayseri 2 ,6 

Ġzmir 26 7,4 Erzurum 1 ,3 

Bursa 9 2,6 Elazığ 3 ,9 

Aydın 22 6,3 Hakkari 1 ,3 

Muğla 14 4,0 Bartın 2 ,6 

NevĢehir 8 2,3 Erzincan 4 1,1 

Adana 44 12,5 GümüĢhane 3 ,9 

Mersin 2 ,6 MuĢ 4 1,1 

Konya 1 ,3 Ardahan 1 ,3 

Trabzon 2 ,6 Burdur 4 1,1 

Amasya 1 ,3 Kastamonu 2 ,6 

Ordu 1 ,3 KırĢehir 4 1,1 

Rize 5 1,4 Bayburt 1 ,3 

Bolu 3 ,9 ġırnak 1 ,3 

KahramanmaraĢ 2 ,6 Sinop 1 ,3 

Kilis 1 ,3 ġanlıurfa 1 ,3 

Karabük 1 ,3 Sivas 1 ,3 

Denizli 2 ,6    

EskiĢehir 3 ,9    

Antalya 28 8,0    

Kütahya 2 ,6    

Balıkesir 24 6,8    

Samsun 2 ,6    

Gaziantep 3 ,9    

KKTC 1 ,3    

Edirne 1 ,3    

Aksaray 1 ,3    

Osmaniye 1 ,3    

Kars 5 1,4    

Çanakkale 9 2,6    

Tekirdağ 4 1,1    

Van 1 ,3    
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Tablo 4.Seyahat Acentesinin Hitap Ettiği MüĢteri Tipi, ÖdenmiĢ Sermaye Miktarı, Faaliyet Yılı 

Hitap ettiğiniz müĢteri 

tipi kimlerden oluĢur? 

 

YaĢ 21 6,0 

Gelir 53 15,1 

Eğitim 0 0,0 

Meslek 34 9,7 

Milliyet 55 15,6 

Seyahat Motivasyonu 38 10,8 

Coğrafya 22 6,3 

Kurumsal 32 9,1 

Genel 97 27,6 

ĠĢletmenizin ödenmiĢ 

sermaye miktarı ne 

kadardır? 

 

80000 den az 103 29,3 

80000 - 200000 162 46,0 

201000 - 500000 37 10,5 

501000 - 800000 28 8,0 

800000 den fazla 22 6,3 

ĠĢletmeniz kaç yıldır 

faaliyetlerini 

sürdürmektedir? 

 

1-10 yıl 187 53,1 

11-20 yıl 84 23,9 

21-30 yıl 57 16,2 

30 yıldan fazla 24 6,8 

4.3. Yapı Geçerliliği, Güvenirlik ve Faktör Analizleri  

Ölçeğin yapı geçerliğini istatistiksel olarak tespit etmek için faktör analizi tekniği 

kullanılmaktadır. Ölçeğin öncelikli olarak, faktör analizine uygun olup olmadığını anlamak 

amacıyla KMO ve Bartlett testi yapılmaktadır. 

Tablo 5. Ölçeğin KMO ve Bartlett Tesi 

KMO                                                                                                                                 0,803 

Bartlett's Test of Sphericity 

 

X2 2867,917 

Sd 378 

p 0.000 

Ölçeğin faktör analizine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan KMO ve Bartlett 

testi sonuçları tabloda verilmiĢtir. Analiz sonucuna göre KMO değeri 0,500‟den büyük ve 

Bartlett X2 testi anlamlı bulunmuĢtur. Buna göre ölçek faktör analizine uygundur. 

Tablo 6. Maddelerin Faktörlere Dağılımı ve Faktör Yükleri 

Madde Ġfade 
Faktör 1 

Saldırgan RD 

Faktör 2 

ĠĢbirlikçi RD 

Faktör 3 

Tepkisel RD 

Faktör 4 

Savunmacı RD 

RD.27 
Firma stratejilerimiz planlı 

olarak uygulanır. 
0,784 

   

RD.28 
Firma yapısına uygun 

stratejiler uygulanır. 
0,779 

   

RD.26 
Firma yönetimi dıĢ 

çevredeki değiĢimi izler. 
0,679 

   

RD.12 
Üst yönetimimiz Ar-Ge 

faaliyetlerine önem verir. 
0,656 

   

RD.13 

Firma yönetimi çevre 

koĢullarına duyarlı 

stratejileri benimser. 

0,638 
   

RD.19 

Ürün ve hizmet kalitesi 

öncelikli iĢletme 

amacımızdır. 

0,507 
   

RD.11 

Farklı ürün ve hizmetler 

bize rekabet gücü 

sağlamaktadır. 

0,482 
   

RD.2 Rakipler ile farklı alanlarda 
 

0,797 
  



2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 76 

 

iĢbirliği yapılabilir. 

RD.1 

Rakipler ile verimli 

alanlarda iĢbirliği 

yapılabilir. 
 

0,792 
  

RD.3 

Rakipler ile yeni iĢ 

alanlarında iĢbirliği 

yapılabilir. 
 

0,771 
  

RD.5 
Rakipler ile bilgi alıĢveriĢi 

yapılabilir  
0,582 

  

RD.23 
Rakip fiyatlarına göre yeni 

fiyatlar belirleyebiliriz.   
0,703 

 

RD.8 
MüĢterilerin tercihi için 

yoğun rekabet edilebilir   
0,694 

 

RD.24 

Firmaların rekabetçi 

hamlelerine anında yanıt 

üretebiliriz. 
  

0,661 
 

RD.9 

Öncelikli amacımız 

pazardaki birinci firma 

olabilmektir. 
  

0,646 
 

RD.21 

Firma yönetim 

stratejilerinde çevre 

koĢulları dikkate alınmaz. 
   

0,765 

RD.17 

Hizmetlerimizi mevcut 

ürünlerle sürdürmeyi tercih 

ederiz 
   

0,725 

RD.14 

Geleneksel hizmetlerimizi 

sürdürürken rekabetten 

uzak dururuz 
   

0,705 

RD.16 

Yeni müĢterilere yönelik 

ürün ve hizmetler daha 

önceliklidir. 
   

0,472 

 

Tablo 7. Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranı ve Güvenirlik Katsayıları 

Faktörler Açıklanan Varyans Oranı Cronbach's Alfa Soru Sayısı 

Faktör 1 17,668 0,792 7 

Faktör 2 12,174 0,732 4 

Faktör 3 11,139 0,661 4 

Faktör 4 10,275 0,637 4 

 Rekabet DavranıĢları Ölçeğinin 1.faktörü 7 sorudan oluĢmaktadır. Faktör, toplam 

varyansın %17,668‟ini açıklamaktadır ve güvenirlik katsayısı 0,792‟dir. Ölçeğin 2.faktörü 4 

sorudan oluĢmaktadır. Faktör, toplam varyansın %12,174‟ünü açıklamaktadır ve güvenirlik 

katsayısı 0,732‟dir. Ölçeğin 3.faktörü 4 sorudan oluĢmaktadır. Faktör, toplam varyansın 

%11,139‟unu açıklamaktadır ve güvenirlik katsayısı 0,661‟dir. Ölçeğin 4.faktörü 4 sorudan 

oluĢmaktadır. Faktör, toplam varyansın %10,275‟ini açıklamaktadır ve güvenirlik katsayısı 

0,637‟dir. 
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4.3. Farklılık Analizleri 

Tablo 8. Rekabet DavranıĢlarının Seyahat Acentelerinin Uzmanlık Alanlarına Göre 

FarklılaĢması 

Seyahat Acentenizin uzmanlık alanı nedir? n Sıra Ort. X2 p 

Saldırgan Rekabet 

Bilet SatıĢı 45 179,23 

5,787 ,122 

Bilet ve Tur SatıĢı 192 169,77 

Tur Organizasyonları 72 172,51 

Kongre, Toplantı, MICE ve 

TeĢvik Seyahatleri 
43 210,36 

ĠĢbirlikçi Rekabet 

Bilet SatıĢı 45 210,42 

6,777 ,079 

Bilet ve Tur SatıĢı 192 167,38 

Tur Organizasyonları 72 179,45 

Kongre, Toplantı, MICE ve 

TeĢvik Seyahatleri 
43 176,77 

Tepkisel Rekabet 

Bilet SatıĢı 45 202,08 

5,128 ,163 

Bilet ve Tur SatıĢı 192 177,91 

Tur Organizasyonları 72 159,08 

Kongre, Toplantı, MICE ve 

TeĢvik Seyahatleri 
43 172,58 

Savunmacı Rekabet 

Bilet SatıĢı 45 232,96 

34,320 ,000 

Bilet ve Tur SatıĢı 192 185,40 

Tur Organizasyonları 72 125,67 

Kongre, Toplantı, MICE ve 

TeĢvik Seyahatleri 
43 162,79 

Seyahat acentesinin uzmanlık alanı farklı olan gruplar arasında Savunmacı Rekabet 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Uzmanlık alanı bilet 

satıĢı olanların puan sıra ortalaması 232,96; bilet ve tur satıĢı olanların ortalaması 185,40; tur 

organizasyonları olanların ortalaması 125,67; kongre, toplantı, MICE ve teĢvik seyahatleri 

olanların ortalaması 162,79‟dur. Buna göre seyahat acentesinin uzmanlık alanı bilet satıĢı 

olanlarda Savunmacı Rekabetin en fazla olduğu belirlenirken tur organizasyonları olanlarda 

en azdır. 

5. SONUÇ 

Saldırgan rekabet davranıĢına bakıldığında firmaların ağırlıklı olarak Ar-Ge 

çalıĢmalarıyla yeni ürün geliĢtirme, ürün ve hizmetlerinde kaliteyi ön plana çıkarma, dıĢ 

çevreyi takip ederek planlı stratejiler uygulama davranıĢları ile öne çıkmaktadırlar. Lumpkin, 

G.T. ve Dess, G.G. (2001)‟in proaktiflik ve TaĢgit, Yunus Emre ve Ergün, Ercan. (2015)‟ın 

“büyüme ve rekabeti ortadan kaldırma adına açık ve belirgin bir stratejik odaklanma sergiler, 

pazar payı elde ederek rekabetçi konumlarını güçlendirmeye çalıĢırlar” tespitlerine uygun 

eğilim göstermiĢlerdir. 

 ĠĢbirlikçi rekabet davranıĢı olarak adlandırılan ikinci faktör, farklı, verimli ve yeni 

alanlarda iĢbirliğini ve bilgi alıĢveriĢi üzerine bir iĢbirliği davranıĢları ile açıklanmaktadır. Bu 

eğilim Gnyawali, D. R., He, J., ve Madhavan, R. (2006)‟ın çalıĢmalarında belirtmiĢ oldukları 

“ĠĢbirliğine dayalı rekabet davranıĢını uygulayan firmalar doğrudan partnerinden ya da 

partnerinin iĢ çevresinden bilgi elde etme faydası sağlama sonucunda da ağ içerisinde yer 

almak için bedel ödemeyi kabul edecektir” öngörüsü ile uygunluk taĢımaktadır. 
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ÖZET 

ÇalıĢma Ģartlarının çalıĢanlar lehine düzeltilmesi ve geniĢletilmesi, sosyal politika 

tarihinde bir yüzyılı geçen uzun bir mücadelenin sonucudur. Günümüzde de sosyal politikalar 

alanında bu mücadele devam etmekte, çalıĢma hayatına iliĢkin yeni problemlere karĢı yeni 

önlemler geliĢtirilmekte ve bu kapsamda sosyal politikanın da ilgi alanı geniĢlemektedir. 

Bugün küresel geliĢmelere bağlı olarak, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, yeni ekonomik 

geliĢmelerin bir sonucu olarak; esnekleĢtirme, özelleĢtirme, iĢlerin iĢyerinden uzaklaĢtırılması, 

alt iĢveren uygulamaları, yeni istihdam biçimlerinin önem kazanmasına bağlı olarak iĢlerin 

önemsizleĢmesi ve değer kaybetmesi gibi problemler tartıĢılmaktadır. Ülkelerin ve 

iĢletmelerin rekabet güçlerini artırmada önemli avantajlar olarak sayılan bu uygulamalar, 

özellikle geliĢmekte olan ülkeler baĢta olmak üzere hemen bütün ülkelerde; ücretlerin 

düĢmesine, güvencesiz ve düzgün ve adil olmayan iĢlerin artmasına, yanında çalıĢma 

Ģartlarının kötüleĢmesine, neden olmuĢtur. 

Bu geliĢmeler neticesinde çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi ve insanileĢtirilmesi 

amacıyla, 1999 yılında toplanan 87. Uluslararası ÇalıĢma Konferansında sunulan raporda; 

çalıĢanların güvenlik, onur, eĢitlik ve özgürlük temelinde uygun ve üretken bir iĢ elde 

edebilmeleri için desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle, “Decent Work”  kavramı 

uluslararası gündemi meĢgul etmeye baĢlamıĢtır. Türkçeye “Düzgün ĠĢ “ veya “Adil ĠĢ”  

olarak çevrilebilen bu kavram, 2003 yılından itibaren Türkiye ÇalıĢma Hayatında da gündeme 

gelmiĢ ve tartıĢılmaktadır.  

Bu çalıĢmada Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO)‟nün düzgün iĢ göstergeleri ortaya 

konularak, Türkiye‟nin iĢgücü piyasasında mevcut bulunan sorunları ve düzgün iĢ konusunda 

bulunan eksiklikleri değerlendirilecektir. Ayrıca bu konuda yapılan akademik çalıĢmalar ile iĢ 

piyasasından elde edilen bilgiler ıĢığında, Türkiye‟nin iĢgücü piyasası sorunları ile düzgün ve 

Adil iĢ açıklarının azaltılabilmesi için  neler yapılabileceği hususunda bilgi ve çözüm yolları 

ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Düzgün ĠĢ, Kayıt dıĢı Ġstihdam, Sosyal Diyalog 

ABSTRACT  

Correcting and expanding working conditions in favor of employees is the result of a 

long struggle in the history of social policy. Today, this struggle continues in the field of 

social policies, new measures against new problems related to working life are developed and 

the scope of social policy is expanding. Today, due to global developments, especially in 
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developing countries, as a result of new economic developments; problems such as resilience, 

privatization, dismissal of jobs, subcontracting practices, importance of new forms of 

employment and negligence of jobs and depreciation are discussed. These practices, which 

are considered as important advantages in increasing the competitiveness of countries and 

enterprises, are in almost all countries, especially in developing countries; the decrease in 

wages, the increase of precarious and unfair and unfair jobs, as well as the deterioration of 

working conditions. 

In this study, the International Labor Organization (ILO) 'are putting out decent work 

indicators, present in Turkey's labor market problems and shortcomings found in the job 

properly judged. In addition, information obtained from the job market and academic studies 

on this issue in the light of Turkey's labor market problems regarding decent work  in order to 

reduce the deficit what can be done will be put out information and solutions. 

Keywords: Decent Work, Decent Work, , Informal Employment, Social Dialogue 

GĠRĠġ 

“Decent Work”, „Düzgün ĠĢ‟ veya “Ġnsana YakıĢır ĠĢ” olarak dilimize çevrilebilen ve 

kavram olarak ilk kez, ĠĢveren dergisi‟ nin ġubat 2003 sayısında Uluslararası ĠĢverenler 

TeĢkilatının (IOE)‟nin “ ve ILO‟nun Türkiye Haber Bülteni‟nde (2005) Türk çalıĢma hayatına 

girmiĢtir. Düzgün iĢ kavramı ilk kez ILO Genel Müdürü Juan Somavia tarafından hazırlanan 

ve 1999 yılında 87. Uluslararası ÇalıĢma Konferansı‟nda sunulan raporda gündeme gelmiĢtir. 

Düzgün iĢ iĢçilerin çalıĢma ve istihdam haklarına, yeterli bir ücret  ve sosyal güvenlik Ģartları  

ve imkânlarına  bireysel ve sendikalar yoluyla veya farklı  Ģekillerde kendini ifade etme 

haklarına göndermede bulunan bir kavramsal çerçeveyi içermektedir (Tüzünkan, 2015:3).  

KuruluĢ yılı 1919‟dan buyana dünyanın her yerinde iĢ hayatında çalıĢma ve yaĢam 

standartlarını geliĢtirmeyi temel felsefe edinen ILO‟nun 21. yüzyıla girerken kendisine seçmiĢ 

olduğu yeni hedef “herkes için düzgün iĢ” olmuĢtur. Düzgün iĢin, kadın, erkek, yaĢlı, genç, 

evde ya da dıĢarıda çalıĢan, kayıtlı veya kayıtsız, örgütlü ya da örgütlenmemiĢ ayrımı 

yapmadan tüm çalıĢanlar için geçerli olduğu ve çalıĢmaya iliĢkin hakların geliĢtirilmesinin 

sınırlandırılmaması ihtiyacından ortaya çıkan bir kavram olduğu belirtilmiĢtir (ILO, 1999). 

Herkesin adil, onurlu bir iĢe sahip olması temel insan haklarının da bir Ģartı ve gereği 

olarak kabul edilmektedir. Düzgün iĢ Türkiye‟nin çalıĢma literatürüne 2005 yılında girmekle 

birlikte bu alanda Avrupa Birliği ve diğer batılı ülkelerin aksine konuyla ilgili yeterli 

denebilecek çalıĢmalar henüz yapılmamıĢtır. Bu yüzden bu çalıĢmada düzgün iĢ kavramı ve 

temel göstergeleri hakkında bilgi verilecek, Türkiye‟nin düzgün iĢ açısından gösterdiği 

performans değerlendirilecektir 

1. TÜRKĠYE’DE DÜZGÜN Ġġ KAVRAMI 

Türkiye'de çalıĢma hakkı anayasal olarak güvence altına alınmıĢtır. 1961 anayasasının 

42. maddesinde "Devlet çalıĢanların insanca yaĢaması ve çalıĢma hayatının kararlılık içinde 

geliĢmesi için, sosyal iktisadi ve mali tedbirlerle çalıĢanları korur " ifadesine yer verirken. 

1982 tarihli anayasada ise çalıĢma hakkı, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler baĢlığı altında 

açıklanmıĢtır. Buna göre 1982 anayasasının 49. maddesinde "ÇalıĢma herkesin hakkı ve 

ödevidir. Devlet, çalıĢanların hayat seviyesini yükseltmek, çalıĢma hayatını geliĢtirmek için 
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çalıĢanları korumak, çalıĢmayı desteklemek ve iĢsizliği önlemeye elveriĢli ekonomik bir 

ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır." Ģeklinde yer verilmiĢtir.  

Düzgün iĢ kavramının bir diğer önemli tarafı ise, çalıĢanların temel haklarının 

korunmasını oluĢturmaktadır. ILO'nun tanımına göre iĢçilerin 5 temel hakkı bulunmaktadır. 

Bunlar köleliğin ve zorla çalıĢtırılmanın (angarya) yasaklanması, sömürü çocuk iĢçiliğinin 

yasaklanması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık 

hakkıdır (Palaz, 2005: 488). Ayrıca iĢe alımda (dil, din, ırk, siyasi düĢünce ve mezhep farkı 

gözetilmeden) fırsat eĢitliğinin sağlanması, ücret eĢitliğinin olması, çalıĢma sürelerinin kabul 

edilebilir Ģekilde kısaltılması gibi çalıĢma Ģartlarının da önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu 

noktada çalıĢanların temel haklarından bahsederken sadece ücretli çalıĢanlar değil, bunun yanı 

sıra kendi hesabına çalıĢanlar ve evde çalıĢanlar, süre bakımında tam zamanlı-kısmi zamanlı 

olarak çalıĢanlar ve kadınlar, erkekler ve çocuklar, göçmenler gibi iĢgücü piyasası içerisinde 

yer alan bütün bireyleri kapsadığı belirtilmektedir (Ghai, 2006: 11). Türkiye'de çalıĢanların 

temel haklarının anayasal düzeyde güvence altına alındığı görülmektedir. 1982 Anayasasının 

18. maddesinde angarya yasaklanmıĢtır. Anayasanın 55. maddesinde ise devletin, çalıĢanların 

yaptıkları iĢe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan 

yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı belirtilmektedir. 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ise 

çalıĢma koĢullarını doğrudan düzenlemiĢtir. Örneğin ĠĢ kanunun 41. maddesinde fazla çalıĢma 

ücreti belirlenmiĢ, 71. maddede ise çalıĢtırma yaĢı, kadınların çalıĢma Ģartları ve çocukları 

çalıĢtırma yasağına iliĢkin düzenlemelere yer verilmiĢtir.  

Düzgün iĢin bir diğer unsuru olan sosyal koruma ise beklenmedik olaylar ve durumlar 

karĢısında güvenliğin sağlanmasını ifade etmektedir. Bir diğer değiĢle sosyal koruma hastalık, 

kaza, iĢsizlik, yoksulluk, doğal afet, savaĢ durumu ve aĢırı ekonomik dalgalanma döneminde 

bireylerin korunmasını kapsamakla birlikte dezavantajlı  grupları  oluĢturan yetim veya terk 

edilen çocukların, gençlerin, kadınların ve yaĢlıların da koruması gerektiği vurgulanmaktadır 

(Ghai, 2006: 14).  

Düzgün iĢin önemli bir diğer konusu olan “Sosyal Diyalog” ise demokratik katılım ve 

adaletli temsil için hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca iĢgücü piyasasının etkin iĢlemesi için 

sosyal diyalogun geliĢtirilmesi çok önemlidir (Ghai, 2006: 18). Ġlk sosyal diyalog 

uygulamaları Ġskandinav ülkelerinde görülmekte olup sosyal diyalog, genel olarak demokratik 

rejimle yönetilen ülkelerde iĢçi ve iĢveren örgütlerinin gerek kendi arasında gerekse toplumda 

diğer organize olmuĢ çıkar grupları ile birlikte, temel ekonomik ve sosyal politikaların 

belirlenmesi için yapılan her türlü danıĢma ve müzakere sürecini ifade etmektedir (Yüksel, 

2014: 113).  

Düzgün iĢin 4 hedefini oluĢturan bu unsurlar aynı zamanda yoksullukla mücadele 

politikalarının da temel noktasını oluĢturmaktadır (Gündoğan, 2010: 5). OluĢturan yeni iĢlerin 

"düzgün ve insan onuruna yakıĢır iĢ " niteliği taĢıması durumunda yoksulluğun ortadan 

kalkacağı ve ülkede gelir eĢitsizliğinin azalacağı varsayılır. Çünkü adil ve düzgün bir iĢin 

olduğu yerde her çalıĢan hak ettiği ücreti alacağı gibi, sigorta primleri de zamanında ve tam 

olarak  yatacaktır. Yani iĢçiler yarınından emin bir Ģekilde Ģimdiki çalıĢıp kazandıkları 

ücretleri ile normal bir hayat sürdürebildiklerinden, hem Ģimdi mutlu hem de gelecekteki 

emeklilik dönemlerinde alacakları ücret düzeyi ile memnun olabileceklerdir.   Bu amaçların 

yanı sıra küreselleĢmenin adil bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi ve sürdürülebilir geliĢmenin 
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sağlanması için de "düzgün ve adil bir iĢ" in sağlanması gerektiği belirtilmektedir 

(www.ilo.org/global /about-the-ilo/decent-work). 

Düzgün ve Adil iĢ (decent work) kavramı, 1919 yılında kurulmuĢ olan Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütü‟nün ilk kez 1999 yılında 87. Uluslararası ÇalıĢma Konferansı‟nda sunulan 

raporda gündeme gelmiĢ olup “tüm kadın ve erkeklere daha düzgün ve verimli çalıĢma Ģartları 

sağlamak için eĢitlik, güvenlik, özgürlük ve saygınlık ilkelerinin benimsenmesi” çalıĢmasıdır. 

Düzgün iĢ, insan onuruna yakıĢır çalıĢma Ģartlarında, iĢçi sağlığı ve güvenliği Ģartlarına 

uygun, sosyal güvenlik imkânları ve sendika aracılığıyla temsil edilebilme olanaklarına sahip, 

zorla çalıĢtırma ve çocuk iĢçiliğinin olmadığı, yaptığı iĢ karĢılığında hak ettiği ücreti alabilen, 

kısaca çalıĢmaya iliĢkin temel hak ve ilkelerin üç taraflı uzlaĢma hükümet, iĢçi ve iĢveren 

içinde gerçekleĢtirilmesi olarak ifade edilmiĢtir (Palaz, 2005:481) 

ĠLO, düzgün iĢin sadece sürdürülen geliĢmelere bir katkı olarak değil, aynı zamanda bir 

hak olarak görmektedir (Anker, 2003:147).  Düzgün iĢ kavramının temel hedefleri kiĢilere 

daha adil bir gelir yapısı ve daha güzel bir sosyal güvenlik sistemi sağlamaktır. Bu 

hedeflerden yola çıkarak düzgün iĢin 4 ana hedefi ĠLO tarafından “Düzgün ĠĢ Ajandası” 

baĢlığı altında açıklanmıĢtır (http://www.ilo.org).  

Bunlar; 

- Ġstihdam 

- ÇalıĢma haklarının korunması 

- GeliĢmiĢ sosyal koruma 

- Sosyal diyaloğun geliĢtirilmesi olarak belirlenmektedir. 

Bu 4 kavram esasında birbiriyle bağlantılı ve birbirlerini tamamlayıcı olmakla beraber 

içerikleri açısından farklılıklar göstermektedir. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) bu 

hedeflerin neleri içerdiklerini açıklamıĢtır. Ancak, uygulamada bu kavramları anlamak ve 

uygulamak ise her ülkenin kendi özel yapısından kaynaklı sosyal, kültürel ve ekonomik 

yapılarına göre farklılıklar gösterebilmektedir. 

2. DÜZGÜN VE ADĠL BĠR Ġġ ĠÇĠN GERELĠ OLAN  DÖRT TEMEL ġART 

Herhangi bir ekonomide çalıĢanların daha adil ve düzgün bir iĢ sahibi olup, mutlu 

olabilmelerini sağlayacak olan dört temel Ģart olarak kabul edilen, istihdam durumu, çalıĢan 

hakları, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Diyalog gibi unsurların Türkiye deki hukuki ve fiili 

durumu açıklanmaya çalıĢılacaktır.  

2.1. Ġstihdam Boyutu  

Bir ülkedeki Düzgün ve Adil ĠĢin ilk temel unsuru istihdam olarak kabul edilmektedir. 

Bilindiği gibi Anayasamızın 49. Maddesinde Ģöyle denmektedir. “Devlet, çalıĢanların hayat 

seviyesini yükseltmek, çalıĢma hayatını geliĢtirmek için çalıĢanları ve iĢsizleri korumak, 

çalıĢmayı desteklemek, iĢsizliği önlemeye elveriĢli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalıĢma 

barıĢını sağlamak için gerekli tedbirleri alır”.  Bu maddeye göre, herkes çalıĢma hakkına 

sahiptir. Devlet çalıĢanların hayat seviyelerini yükseltmek, çalıĢma hayatını geliĢtirmek ve 

çalıĢanlarını korumak için her türlü tedbirleri almak zorundadır. ÇalıĢma istek ve arzusuna 

sahip olan her kiĢinin serbest rekabet koĢullarında iĢ bulabilmesi hem kendi yetenek ve 

deneyimlerine hem de mevcut piyasa koĢullarında var olan iĢ imkânlarına bağlıdır. Fakat 

http://www.ilo.org/global
http://www.ilo.org/
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iĢsizliğin çok büyük boyutlarda olduğu bir ülkede çalıĢmak isteyen kiĢinin kendisine uygun 

bir iĢ bulabilmesi veya mevcut iĢini koruyabilmesi çok kolay olmadığından iĢsizlik çözülmesi 

gereken önemli bir sorundur. Bir ülkede, düzgün iĢin, istihdam boyutu açısından 

değerlendirilmesinde kullanabileceğimiz göstergeler sırasıyla, iĢgücüne katılım oranı (ĠKO), 

iĢsizlik oranı, ücretli çalıĢanların toplam istihdama oranı ve çalıĢma koĢullarıdır.  

Türkiye‟de 80 milyonu geçen nüfusun % 68‟ı 15 – 65 yaĢ grubu içindedir ve yaklaĢık 

55 milyon aktif nüfus; iktisaden faal nüfus bulunmaktadır. Bunlardan öğrenciler, ev kadınları, 

ve irat sahipleri gibi çalıĢma yaĢamı dıĢında kalanları dıĢarıda bıraktığımızda, Türkiye‟de 

yaklaĢık 30 milyon kiĢiye varan bir iĢgücü arzı karĢımıza çıkmaktadır ki bu da Türkiye‟de 

sadece aktif nüfusun ancak yarısından biraz fazlasının %55 lik bir oranın  iĢgücü piyasasına 

katıldığını göstermektedir. TÜĠK verilerine göre Türkiye‟de iĢgücüne katılma oranı geçen 

yıllar boyunca sürekli bir düĢme eğilimi göstermiĢtir. 1960‟lı yıllarda %80‟lerde iken 2000‟li 

yıllara girerken % 50‟lere inmiĢ olup, 2010 yıllarda %55 civarına çıkmıĢ durumdadır. 

ĠĢgücü piyasasına ait önemli diğer bir gösterge ise iĢsizlik oranıdır. ĠĢsizlik üretim 

faktörünün en önemli unsuru olan emeğin tam kullanılmamasını ifade eder. Diğer taraftan 

iĢsizlik kiĢinin hem kendisine hem çevresine hem de topluma bazı maliyetler yüklemesi 

nedeniyle bütün toplumlarca önemli bir sorun olarak kabul edilir. Türkiye‟de resmi 

istatistiklere göre iĢsizlik oranı ortalama  % 10.5 (2005-2017) iken, genç ve eğitimli grup için 

bu oran aynı dönemlerde %25‟leri bulabilmektedir. ĠĢsizlik oranlarını değerlendirirken batıda 

çok yaygın olan iĢsizlik sigortası Türkiye‟de 2002 yılından itibaren uygulanmaya baĢlamıĢtır. 

Türkiye‟ de ĠĢsizlik Sigortası Kanunu‟na göre iĢsizlikten yararlanabilme kapsamı ve 

Ģartlarının ağır olmasından yararlanan sayısı da oldukça düĢük oranlarda kalmaktadır. 

Ġstihdam edilenlerin iĢyerindeki durumu incelendiğinde geliĢmiĢ ülkelerde %70‟lerde 

olan ücretlilerin toplam istihdam içindeki payı Türkiye‟de 2017 yılı itibariyle %63‟dir. Kendi 

hesabına çalıĢan %21.4, ücretsiz aile iĢçileri ise %15.6‟dır (TÜĠK, 2017). Kendi hesabına 

çalıĢanlar ve genellikle tarım ve hizmet sektöründe daha yaygın olan aile fertlerinin aile 

iĢlerinde herhangi bir ücret karĢılığı almadan çalıĢmalarını ifade eden ücretsiz aile iĢçilerinin 

payının bu kadar yüksek olması (%26‟larda) ülkemizde çalıĢanların önemli bir kısmının hala 

hiçbir gelire sahip olmadığını ya da düzensiz ve yetersiz gelire sahip olduklarını 

göstermektedir. Bu durum aynı zamanda gelir dağılımındaki adaletsizliği de göstermektedir. 

Dünya Bankası tarafından yapılan bir araĢtırmada Ġnsani geliĢmiĢlik sıralamasında Türkiye 

189 ülke sıralamasında 64. sırada yer almaktadır. (http://ingev.org/).  

2.2. Sosyal Güvenlik Boyutu  

Sosyal güvenlik kimi iĢçilerin zamanla çeĢitli tehlikelere maruz kalarak, muhtaç duruma 

düĢmeleri durumunda, iĢçilerin aileleri ile birlikte uğradıkları bu olumsuz durumdan 

kurtarılarak, insan onuruna yaraĢır asgari bir hayat standardına kavuĢturulması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu konu düzgün ve insan onuruna yakıĢır iĢ kavramının da en temel ilgi 

alanlarından birisidir. ILO tarafından 1952 yılında kabul edilen 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin 

Asgari Normları SözleĢmesinde iĢçilerin sosyal güvenlik alanında koruma garantisi içine 

alınması gereken tehlikeli konular Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir; iĢ kazaları ve meslek hastalığı, 

hastalık, analık, malûllük, yaĢlılık, ölüm, iĢsizlik ve aile gelirinin yetersizliği ve son olarak 

eklenen yaĢlılık halinde bakım ihtiyacı. Bu sözleĢmenin ülkeler tarafından onaylanabilmesi 

http://ingev.org/
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veya bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin oluĢturulmuĢ sayılabilmesi için, en az biri iĢ kazası 

ve meslek hastalıkları, yaĢlılık, malûllük ve ölüm sigortalarından biri olmak üzere dokuz 

sosyal güvenlik tehlikesinden en az üç tanesinin oluĢturulması ve bu sigorta kolları aracılığı 

ile iĢgücünün en az %20‟sinin veya iktisaden faal nüfusun %50‟sinin kapsama alınmıĢ olması 

gerekmektedir (Alper, 2000). Türkiye bu ILO sözleĢmesini 1971 yılında onaylayarak 

yasallaĢtırmıĢtır. En son olarak 2000 yılında yürürlüğe giren iĢsizlik sigortası ile birlikte 

yukarda belirtilen sosyal güvenlik tehlikelerine karĢı geniĢ bir koruma çerçevesi çizilmiĢtir.  

2.3. ĠĢçilerin Temel Hakları ve Sosyal Koruma 

ILO‟nun tanımladığı beĢ tane temel iĢçi hakları bulunmaktadır bunlar; köleliğin ve 

zorunlu emeğin yasaklanması, sömürücü çocuk iĢçiliğinin yasaklanması, ayrımcılığın ortadan 

kaldırılması, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleĢme hakkıdır. Bu haklar ILO‟nun 

kuruluĢundan bu yana dile getirdiği temel toplumsal hak ve özgürlüklerdir. Bu konuları 

düzenleyen üye ülkelere rehber olacak nitelikte pek çok ILO sözleĢmesi imzalanmıĢtır (Ghai, 

2003). ILO‟nun 1930 yılında imzaladığı 29 sayılı Zorla ÇalıĢtırma SözleĢmesi ve yine 1957 

yılında imzaladığı ve kapsamını daha da geniĢlettiği 105 sayılı Zorla ÇalıĢtırmanın 

Kaldırılması SözleĢmesi zorla çalıĢtırmayı tanımlayarak bütün ekonomik sektörlerde her türlü 

zorla çalıĢtırmayı yasaklamıĢtır. Türkiye Anayasasında da kimse zorla çalıĢtırılamaz angarya 

yasaktır diyerek, zorla çalıĢtırılma yasağını desteklemiĢtir.   Bu sözleĢmelerden 105 sayılı 

olan 1960 ve diğer sözleĢmede 1998 yılında Türkiye tarafından imzalanmıĢtır.  

Çocuk iĢçi, ILO sözleĢmelerinde, 15 yaĢın altında aile bütçesine katkıda bulunmak ya 

da yaĢamını kazanmak amacıyla çalıĢanlara denmektedir. Aynı Ģekilde 4857 sayılı iĢ 

kanununa göre Türkiye‟de de ILO‟nun yaptığı tanım uyarak, 15 yaĢın altında çalıĢanları 

çocuk iĢçi olarak kabul edilmektedir. 1990‟lı yıllarda çocuk iĢçiliği konusu büyük önem 

kazanmıĢ uluslararası alanlarda önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. BM 1989‟da BM Çocuk 

Hakları SözleĢmesi‟ni kabul ederek çocukların ekonomik sömürüden korunması gerekliliğini 

vurgulamıĢtır.  

ILO üyesi bütün devletlerin çocuk iĢçiliğinin ortadan kaldırılması yükümlülüğü altında 

olduğunu kabul etmiĢtir. Yine dünya çapında artan ilgi çerçevesinde ILO, 1999‟da, 182 sayılı 

Çocuk ĠĢçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması SözleĢmesi ve 190 sayılı 

Tavsiye kararını kabul etmiĢtir. Bu sözleĢme ve tavsiye kararı gereği taraf devletler çocuk 

iĢçiliğinin en kötü biçimlerini acil olarak yasaklamak ve ortadan kaldırmak için derhal en 

etkili önlemler almak zorundadır denmiĢtir.  

Son yıllarda Türkiye‟de, bu konuda pek çok geliĢmeler olmuĢ ve IPEC programı 

çerçevesinde bir takım projeler üretilmiĢtir. Ayrıca yukarda bahsedilen ilgili sözleĢmeler 

onaylanmıĢ ve bu sözleĢmeler uyarınca yeni iĢ yasamızda da değiĢiklikler yapılmıĢtır. Yine 

çocuk iĢçiliğinin asgari düzeylere gelmesinin önemli etkenlerden biri de Türkiye‟ de temel 

eğitimin kademeli olarak 8 ve12 yıla çıkarılmasıdır. Bu kararla eğitimdeki çocukların yasadıĢı 

bir iĢte çalıĢmaları engellendiği gibi, ekonomik sıkıntıları olan ailelere de devlet tarafından 

yapılan eğitim yardımları ile de ekonomik zorluklar yaĢayan çocukların aileleri 

desteklenmiĢtir.  

Çocuk iĢçiliği daha çok az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerde görülmekle birlikte, 

bazı sanayileĢmiĢ ülkelerde de bu sorun yaĢanmaktadır (bakınız Tablo 2). ILO istatistiklerine 
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göre, dünyada çalıĢan çocuk iĢçi sayısı 200 milyon (5 -17 yaĢ arası her 6 çocuktan biri) 

dolaylarındadır. Aynı zamanda bunlardan 179 milyonu (dünyadaki her 8 çocuktan biri), 

fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliĢimini tehlikeye atan çocuk iĢçiliğinin en kötü biçimlerinde 

çalıĢmaktadır (ILO, 2002). Türkiye genelinde ekonomik iĢlerde çalıĢan çocukların 1994 yılı 

verilerinde en çok ücretsiz aile iĢlerinde çalıĢan çocuklar olduğu görülürken, 2006 yılına 

gelindiğinde bu sayının  yaklaĢık yüzde 75 azaldığı görülmektedir. Kendi hesabına çalıĢan 

çocuk iĢçi sayısı oranı ele alındığında; 2006 yılında, 1994 yılına göre yaklaĢık yüzde 50 bir 

azalma olduğu, ancak, ücretli (yevmiyeli) çalıĢan çocuk iĢçi sayısında 1994 yılı ile 2006 yılı 

karĢılaĢtırıldığında çok büyük bir düĢüĢ olmadığı ve  bu oranın  yüzde 12,5 civarında kaldığı 

görülmektedir. 

Yukarıda ILO-TUĠK verilerine göre 1994-2006 yılları arasında çocuk iĢgücüne iliĢkin 

yapılan anketler baz alınarak hazırlanan tablodan genel anlamda çıkarabilecek en önemli 

sonuç; çalıĢan çocuk sayısında 12 yıl içinde önemli bir düĢüĢün gerçekleĢmesidir. Bu 

bağlamda 8 yıllık kesintisiz eğitimin ve çocuk iĢçiliğine yönelik yapılan sosyal çalıĢmaların 

etkili olduğu değerlendirilmektedir. Türkiye'nin, ILO'nun 138 sayılı Ġstihdama Kabulde 

Asgari YaĢ SözleĢmesi'ni Ocak 1998'de, 182 sayılı Kötü ġartlardaki Çocuk ĠĢçiliğinin 

Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Acil Önlemler SözleĢmesi'ni 27 Haziran 

2001'de onaylaması etkili olmuĢtur. Ayrıca 4857 sayılı ĠĢ Kanunu'nun 71. Maddesine göre 15 

yaĢını doldurmamıĢ çocukların çalıĢtırılması yasaklanmıĢtır. Ancak 14 yaĢını doldurmuĢ ve 

ilköğretimi tamamlamıĢ olan çocuklar; bedensel, zihinsel ve ahlaki geliĢmelerine zarar 

vermeyecek nitelikte ve okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki baĢarılarına 

engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından 

yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak iĢlerde çalıĢtırılabilirler 

(T.C. Resmi Gazete 2004). Bu Kanun ve ebetteki denetimlerin artırılması sayesinde 

Türkiye‟de 2006 yılından itibaren kademeli olarak  çocuk iĢçiliği önemli oranda düĢmüĢtür.  

2.4. Sosyal Diyalog  

Sosyal diyalog Batı Avrupa‟nın geliĢme ve demokratikleĢme sürecinde ortaya çıkan 

bazı olumsuzlukların aĢılması ve toplumsal düzen ve barıĢın sağlanmasında önemli bir anlam 

kazanmıĢtır. ILO‟nun, iĢçi ve iĢverenler arasında toplu sözleĢme ve farklı alanlarda ortaya 

çıkan ve çıkabilecek uyuĢmazlıkların barıĢçı yollarla çözüme kavuĢturulmasında sıkça 

baĢvurulan bir mekanizmadır. Sosyal diyalog, demokrasi rejimi ile yönetilen ülkelerde sosyal 

taraf olarak bilinen iĢçi ve iĢveren, sendika ve konfederasyonları ile toplumda yer alan diğer 

grup temsilcilerinin birlikte ülkenin temel ekonomik ve sosyal politikalarının belirlenmesi için 

görüĢ, düĢünce ve projelerini sunarak katkı sunmaları olarak tanımlanmaktadır).  

Ülkemizde, iĢyeri bazında sorunların çözümünde iĢçi ve iĢveren temsilcilerinin bir araya 

gelerek sorunlarını çözmede kullanabilecekleri toplu sözleĢme yapma hakkı 6356  Sayılı 

Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Kanununa göre çalıĢanların bir kısmına verilmiĢtir. Bir ücret karĢılığı 

geçimini sağlamak üzere bedeni ya da fikri gücünü kullanarak çalıĢanlar iĢçiler ve memurlar 

olarak ikiye ayrıldığı için ve toplu sözleĢme hakkı iĢçi memur kesimlerine tanınırken, grev 

hakkı sadece iĢçi olarak tanımlanan yani hizmet sözleĢmesine göre çalıĢanlara tanındığından, 

memurlar bu haktan mahrum kalmaktadır.  
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Daha çok makro düzeyde sorunların çözümünde baĢvurulan danıĢma konseyleri sosyal 

diyalogun bir baĢka biçimidir. Batılı ülkelerde çok yaygın olarak yasama ve yürütme 

güçlerinin çalıĢmalarında önemli bir danıĢma aracı olarak uzun süreler kullanılmaktadır. 

Türkiye‟de 1990‟lı yıllarda aynen Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hükümetle sosyal 

tarafları bir araya getiren üst düzeyde bir platform oluĢturulması yönünde eğilimler önem 

kazanmıĢtır. Bu çalıĢmalar neticesinde ilk kez 1995 yılında “Ekonomik ve Sosyal Konsey” 

(ESK) adını taĢıyan bir danıĢma konseyi kurulmuĢtur (Koray, 2000). Bilindiği gibi, AB‟ne 

girme sürecinde Türkiye‟den beklenen bu alandaki önemli davranıĢlardan biri de, sosyal 

diyalogun geliĢtirilmesine önem verilmesi ve sosyal tarafların ekonomik ve sosyal konularda 

karar mekanizmalarına katılmalarının etkin bir Ģekilde sağlanmasıdır. AB‟nin ilerleme 

raporlarında Türkiye‟de sosyal diyalog ve iĢbirliği kültürünün yeterince geliĢmediği ve ESK‟ 

in etkin iĢlemediği belirtilmiĢtir (ĠKV, 2004). Aslında bu tür kurumların aktif olarak 

kullanılabilmesi ülkemizde sosyal diyalogun geliĢtirilmesi ve yerleĢtirilmesi adil ve düzgün 

bir iĢ iliĢkisi açısından da çok önemli olduğu ortadadır.  

3. DÜZGÜN Ġġ AÇISINDAN OECD ÜLKELERĠ VE TÜRKĠYE’NĠN 

PERFORMANS KARġILAġTIRMASI  

Düzgün iĢin farklı boyutlarını ölçmek için değerlendirmeye aldığımız bazı ülkelerin, 

cinsiyet açısından iĢ istihdam ve ücretler konusundaki düzgün ve adil davranmaları 

sıralamasında en iyi performans gösteren ülkeler baĢta Norveç, Finlandiya, Ġsveç, ABD, 

Ġngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda‟dır. En kötü performans gösteren ülkeler se maalesef  

Türkiye‟nin de dahil olduğu , Lüksemburg, Yunanistan, Ġspanya, Ġtalya ve Hollanda gibi 

ülkelerdir. Diğer ülkeler ise orta sıralarda  yer almaktadır.  

En iyi düzgün iĢ standartlarını sağlayabilen ülkeler ise  Ġsveç, Danimarka, Finlandiya, 

Japonya, Norveç, Avusturya, Ġsviçre ve Lüksemburg‟dur. Bu kategorik sıralamada  en kötü 

performansı olan ülkeler sırasıyla Türkiye, Ġrlanda, Ġspanya, Yunanistan, Fransa, Ġtalya ve 

Belçika olmuĢtur. Sosyal güvenlik açısından baktığımızda ise, üst basamaklarda yer alan 

ülkeler Ġsveç, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya ve Norveç, en son sırada Türkiye yer 

almakta ve onu Japonya, Avustralya, ABD, kanada, Ġrlanda ve Portekiz takip etmektedir.   

Sosyal diyalog konusunda en iyi performansı olan ülkeler Ġsveç, Danimarka, Finlandiya, 

Norveç Belçika, Ġrlanda ve Ġtalya‟dır. En kötü performans gösteren ülkeler Fransa, ABD, 

Ġspanya, Ġsviçre ve Japonya‟dır. Türkiye, 12. sıralamayla orta düzeyde performans gösteren 

ülkeler arasındadır (Ghai, D., 2003, 142) . 

SONUÇ  

Düzgün ve Ġnsan Onuruna YakıĢır ĠĢ (Decent Work) Uluslararası ÇalıĢma Örgütünün 

(ĠLO) çalıĢma hayatında daha saygın ve dengeli bir ortamın oluĢturulması için 21. Yüzyıla 

yakıĢır, çalıĢanlar arasında hiçbir ayırım yapılmadan tüm çalıĢanların temel haklardan eĢit 

yararlanabilmelerini sağlayabilme çabasıdır.   Ayıca kadın, erkek, yaĢlı veya genç, formel 

veya informel örgütlü ya da örgütlenmemiĢ ayırımı yapmadan tüm çalıĢanlar için geçerli olan 

ve çalıĢmaya iliĢkin hakların geliĢtirilmesinin sınırı olmaması gerekliliğinden kaynaklanan bir 

kavramdır ve herkesin düzgün, onurlu bir iĢe sahip olması insan haklarının da bir gereği kabul 

edilmektedir.  
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Düzgün iĢin gerçekleĢmesi için gerekli olan temel dört stratejik hedef vardır. Bunlar; 

çalıĢmaya iliĢkin temel hak ve kuralların belirlenmesi, cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan insana 

yakıĢır çalıĢma Ģartları, istihdam ve ücret düzeyinin güvence altına alması, sosyal güvenlik 

Ģemsiyesinin herkesi kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi ve etkinleĢtirilmesi ve sosyal 

diyalogun (hükümet, iĢçi ve iĢveren) güçlendirilmesi. Bu hedefler düzgün ve adil bir iĢin 

belirlenmesi ve ölçülmesinde temel kriterler olarak kullanılmaktadır.  

Türkiye için düzgün iĢ kavramı oldukça yeni bir kavramdır ve bu konuda çok fazla 

çalıĢmada yapılmamıĢtır. Bu alanda bazı  çalıĢmalar yapılmıĢ olup, düzgün iĢ kavramı ve 

temel göstergeleri hakkında bazı bilgiler verilmiĢtir.  Türkiye‟nin düzgün iĢ açısından 

gösterdiği performans değerlendirilmiĢtir. Düzgün iĢin alanında geliĢtirilen ve ülkelerin 

düzgün iĢ açısından değerlendirilip karĢılaĢtırılmasında kullanılan, düzgün iĢ sıralaması 

yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucuna göre, Türkiye düzgün iĢ sıralamasında oldukça 

kötü bir performans göstererek en son sıralarda yer almıĢtır. Genel olarak değerlendirildiğinde 

Türkiye‟de düzgün iĢ koĢulları yeterince sağlanamamakta olduğu görülmüĢtür.  

Ancak son 10 yılda Türkiye‟de uygulanmaya konulan iĢsizlik sigortası asgari ücret 

düzeyinde yapılan iyileĢmeler ve engeli yaĢlı ve gençlere yönelik sosyal desteklerle bu alanda 

iyileĢmelerin olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye‟de bu alanda yapılabilecek daha çok 

iĢ olduğunu, bunun için öncelikle ekonomik olarak geliĢmiĢlik seviyesinin daha iyi noktalara 

gelmesinin de önemli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Ancak tek baĢına ekonomik geliĢme 

yetmemektedir. Bununla birlikte devletin çalıĢma hayatında iĢçilerin ücretleri, sosyal hakları 

ve dezavantajlı grupların ( engelli, genç kadın, göçmen ve dar gelirli aileler) istihdam 

imkânlarının artırılması ve eğitim sağlık ve benzeri alanlardaki engellerin kaldırılması ile 

mümkün olacaktır.   
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ÖZET 

Bilgi teknolojilerinde yaĢanan inanılmaz hız, iĢletmeleri değiĢime zorlamaktadır. 

Teknolojinin, rekabetin ve tüketicilerin baskısı ile iĢletmeler, süreçlerini yeniden 

yapılandırmıĢlardır. Bu esnada Ġnternet, önemli bir pazarlama aracı olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Hem tüketiciler hem de iĢletmelere yönelik avantajları ile herkes tarafından kabul görerek 

hızla yayılmaya baĢlamıĢtır. 

DeğiĢimlerin meydana geldiği alanlardan birisi de e-ticarettir. ĠĢletmelerin bazılarının 

ticari faaliyetlerini sanal ortama taĢıması, e-ticaret kavramını ortaya çıkarmıĢtır. E-ticaret ile 

iĢletmeler, geleneksel ticaretin kısıtlayıcı birçok yönlerinden kurtulmuĢ, tüketici kitlesine 

yüksek maliyetli yatırımlara gerek duymadan ulaĢma fırsatını bulmuĢlardır. Ayrıca iĢletmeler 

ulusal ve küresel pazarlara girip, buralarda daha hızlı ve etkin olarak ticari faaliyetlerini çok 

daha ekonomik yoldan yapabilme fırsatını da yakalamıĢlardır. Tüketiciler ise e-ticaret 

sayesinde alıĢveriĢlerini daha hızlı, daha ekonomik, daha kolay ve daha rahat bir Ģekilde 

istedikleri yerden, 7/24 yapabilmenin avantajına sahip olmuĢlardır. Kısacası e-ticaret 

sayesinde uzak pazarlar yakınlaĢmıĢ, ticari faaliyetler ise daha pratik ve basit hale gelmiĢtir.  

 Bu çalıĢmanın amacı, Gap Bölgesinde Ġkamet Eden Bireylerin Kullandıkları E-

Ticaret Araçlarından Algılanan E-Hizmet Kalitesi Düzeyinin, MüĢteri Memnuniyetine 

Etkisini tespit etmektir. Katılımcılardan, e-ticaret yaparken kullandıkları araçlar ve bu 

araçları kullanırken memnuniyetlerini ölçecek sorular sorularak cevaplar istenmiĢtir.  

AraĢtırma evreni GAP bölgesi olarak bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki toplam 

9(Dokuz) ilde(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ġanlıurfa, 

ġırnak) yaĢayan bireylerden oluĢmaktadır. Örneklem Online Anket Yöntemiyle toplanmıĢtır. 

9(Dokuz) Ġlin toplam nüfusu yaklaĢık 10 milyon civarıdır. %3 örnekleme hatası düzeyinde 

1067 kiĢiye(Yazıcıoğlu ve Erdoğan,2004:50)  ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırma örneklemi tesadüfî olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem 

yöntemiyle belirlenmiĢtir. Bu yöntem gönüllülük esasına dayanarak ankete katılanların 

verdiği cevaplardan oluĢan bir örneklem türüdür. Maliyet ve zaman açısından tasarruf 

sağlamakta olup, çalıĢmamız da bu yönteme göre hazırlanmıĢtır. 

Hedef kitlemiz GAP bölgesinde yaĢayan ve belirli bir gelire sahip olan,  e-ticaret 

araçlarını kullanan ve e-ticaret yapmasını bilen yetiĢkin erkek ve bayan bireylerdir. Bu 
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bireylerin tüm faaliyet ve ihtiyaçlarında satın almak istedikleri mal veya hizmeti e-ticaret 

yoluyla alırken kullandıkları araçlar ve bu araçlar yoluyla ulaĢtıkları iĢletmelerin 

hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Algılanan e-hizmet kalitesi 

ölçümünde Parasuraman vd. (2005)‟den alıntı yapan Yomnak (2005) çalıĢmasında 

kullandıkları ölçeklerden faydalanılmıĢtır.  

 ÇalıĢmada tüketicilerden son bir yıl içerisinde alıĢveriĢ yapmıĢ oldukları e-ticaret 

sitesini değerlendirmeleri istenmiĢtir. Hazırlanan anket sosyal paylaĢım siteleri, Whatsapp, 

e-mail yoluyla paylaĢılmıĢ ve kolayda örnek yöntemiyle ulaĢılan 1067 kiĢi tarafından 

doldurulmuĢtur. Analiz kısmında öncelikli olarak çalıĢmada kullanılan tüm ölçekler için 

güvenilirlik ve geçerlilik analizleri gerçekleĢtirilmiĢ, sonrasında hipotezlerde öngörülen 

değiĢkenler arası iliĢkilerin test edilebilmesi için çoklu ve basit regresyon analizleri 

uygulanmıĢtır. Bu analizlerin sonucunda öngörülen iliĢkilerin büyük oranda desteklendiği 

görülmüĢtür. Bu bulgular özellikle rekabetin yoğun olarak yaĢandığı e-ticaret sektörü 

açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gap bölgesi, Elektronik ticaret, e-ticaret, algılanan değer, müĢteri 

memnuniyeti, algılanan e-hizmet kalitesi. 

SUMMARY 

The incredible speed in information technology forced enterprises to change. With the 

pressure of technology, competition and consumers, businesses restructure their processes. 

Meanwhile, the Internet has emerged as an important marketing tool. It began to spread 

rapidly with the acceptance by its benefits for both consumers and businesses 

One of the areas where change also occur is e-commerce. The movement of commercial 

activities of some businesses‟ to virtual environments has revealed the concept of e-

commerce. With e-commerce businesses freed from many restrictive aspects of traditional 

commerce, and find the opportunity to reach the masses of consumers without the need for 

costly investments. Besides businesses have the opportunity to make their commercial 

activities in a much more economical way, by entering national and global markets and being 

faster and more effective around there. As for consumers, they have had the advantage of 

being able to shop faster, more economical, easier and more convenient way from wherever 

they want, for 24/7, through e-commerce. In short, through e-commerce, far markets have 

come closer and commercial activities have become more practical and simple.  

The purpose of this study is to determine the impact of perceived e-service quality 

level of the tools used in e-commerce by the individuals residing in Southeastern 

Anatolia Project(with its Turkish acronym GAP)region on customer satisfaction. 

Questions have been asked and replies requested on the tools used by participants to make e-

commerce and to gauge their satisfaction when using these tools. 

Research population consists of individuals living in the total of 9 (nine) province 

(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ġanlıurfa, ġırnak) in the 

Southeast known as the GAP region. The sample is collected by Online Survey Method.Total 

population of the 9 (nine) cities is around 10 million.1067 people has been reached at the level 

of 3% sampling error (Yazıcıoğlu and Erdogan, 2004: 50). 
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The research sample was determined by easy sampling method from non-random 

sampling methods. This method is a sample response type consisting of respondents on a 

voluntary basis. Our study has been prepared by this method which provides savings in 

terms of time and cost. 

Our target market is adult men and women individuals living in the GAP region and 

who have a certain income, use e-commerce tools and know making e-commerce. The tools 

used when they want to buy their goods or services through e-commerce in all activities and 

necessities of these individuals and their levels of satisfaction with the services ofthe 

businesses they get through these tools were tried to be measured. It has benefited from the 

scale used in the study of Yomnak (2005) cited from Parasuraman et al (2005), in the 

measurement of perceived e-service quality. 

 In the study, consumers were asked to evaluate e-commerce site, that they have made 

a purchase from in the past year. The questionnaire shared via social networking sites, 

WhatsApp, e-mail and is filled by 1067 people reached with easy sampling method. In the 

analysis part, reliability and validity analysis was carried out primarily for all scales used in 

the study, then to test the relationships between variables foreseen in the hypotheses, 

multiple and simple regression analysis were performed. In the results of this analysis, the 

relations envisaged have been shown to be greatly supported. These findings are 

particularly important in terms of e-commerce sector characterized by intense competition. 

Keywords: GAP region, electronic commerce, e-commerce, perceived value, 

customer satisfaction, perceived e-service quality. 

(GAP) Güneydoğu Anadolu Projesi’ne Genel Bir BakıĢ 

Türkiye‟nin bölgesel potansiyelini ortaya çıkaran, oluĢturduğu refah seviyesiyle 

ülkemiz ekonomisine gerçek manada katkıları bakımından Güneydoğu Anadolu Projesi 

(GAP), çok önemli bir bölgesel kalkınma ve geliĢme programıdır. GAP, ulaĢılabilir hedefleri 

olan ve bölgesel giriĢimleri harekete geçirecek, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı 

projeleri arasında yer alan bir projedir. Proje ilk baĢta bölgedeki su ve toprak kaynaklarını 

geliĢtirmek amacıyla baĢlamıĢ; Fırat- Dicle Havzası‟nda sulama ve hidroelektrik enerji 

üretimine yönelik 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ile sulama yatırımları yapılması 

planlanmıĢtır. 1989 yılında Master Plan hazırlanmıĢ, 2002 yılında revize edilerek tarım, 

sanayi, ulaĢtırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da kapsayan bölgesel 

kalkınma projesi halini almıĢtır. Türkiye‟deki bölgesel geliĢmiĢlik düzeyleri arasındaki 

farkları azaltmak, bölge‟nin rekabet gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal bütünleĢmeyi 

güçlendirmek, sosyal ve ekonomik bütünleĢmeyi güçlendirmek, Bölge'nin sahip olduğu 

kaynaklar değerlendirilerek, yöre halkının gelir seviyesini ve yaĢam kalitesini yükseltmek, 

istihdam imkânlarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik geliĢme ve sosyal istikrar hedeflerine 

katkıda bulunmak hedefleriyle entegre bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP, 2000‟li 

yıllardan beridir uygulanmaktadır. Yapılan çalıĢmalar neticesinde istikrar ve geliĢme ivme 

kazanmıĢ, klasik anlamıyla GAP büyük oranda tamamlanmıĢtır. GAP, 9 ilin (Adıyaman, 

Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ġanlıurfa ve ġırnak) yer aldığı 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde yürütülmektedir. GAP kapsamındaki illerin alan ve nüfus 

büyüklüğü, Türkiye‟nin ortalama %10‟u civarındadır(Gap Taslak Eylem Planı (2014-2018).   



2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 92 

 

GAP Bölgesinin Genel Özellikleri 

Demografik yapı(nufus.mobi)   

GAP Bölgesi, Türkiye‟nin güneydoğusunda yer almaktadır. Türkiye'nin alan olarak en 

küçük bölgesinde 9 Ģehir bulunuyor. Bölgede, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, 

Kilis, Mardin, Siirt, ġanlıurfa ve ġırnak illeri bulunmaktadır. Bölgenin yüzölçümü 75,358 

km
2
dir ve Türkiye‟nin toplam yüzölçümünün % 9,7‟sini kapsamaktadır.2017 Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre GAP Bölgesi‟nin nüfusu 8,7 milyon kiĢidir. Bu miktar 

ülke toplam nüfusunun %10,7‟sine tekabül etmektedir. 

GAP Bölgesi‟nde 2017 yılında yaĢayan toplam nüfusun %50,5‟i erkek ve %49,5‟i kadın 

nüfustan oluĢmaktadır. 

Bölge nüfusunun 0-4 ve 90+ yaĢ grubu incelendiğinde 0-14 ve 15-19 yaĢ grubundaki 

yoğunluğun diğer yaĢ gruplarından fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda Bölge nüfusunun 

çoğunluğunun gençlerden oluĢtuğunu söylemek mümkündür.  

GAP Bölgesi‟nde 2000 yılında ĢehirleĢme oranı %62,7 iken, 2012 yılında %69,6‟ya ve 

2017 yılında da %92,3‟e çıkmıĢtır. Türkiye geneline bakıldığında ĢehirleĢme oranı 2000 

yılında %64,9, 2012 yılında %77,3 ve 2017 yılında %92,51 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

GAP Bölgesi‟ndeki il nüfuslarının Bölge toplam nüfusu içindeki paylarına bakıldığında; 

Bölge nüfusunun %66‟sının Gaziantep, ġanlıurfa ve Diyarbakır illerinde, geri kalan Bölge 

halkının %34‟nün Mardin, Batman, Adıyaman, ġırnak, Siirt ve Kilis illerinde yaĢadığı 

görülmektedir. 

Nüfus yoğunluğu olarak incelendiğinde GAP Bölgesi‟nde 2000 yılında km2‟ye düĢen kiĢi 

sayısı 88 iken, bu sayı 2012 yılında 107‟ye ve 2017 yılında 115‟e yükselmiĢtir. GAP 

Bölgesi‟ndeki nüfus yoğunluğunun Türkiye‟den fazla olduğu görülmektedir.  

GAP Ġllerinin Bölge Nüfusu Ġçindeki Payı (%), 2017 

 
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018, Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 2018 

 

Adiyaman Batman Diyarbakir Gaziantep Kilis Mardin Sanliurfa Siirt Sirnak 
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GAP İllerinin Bölge Nüfusu İçindeki Payı 
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Ekonomik ve sosyal yapı 

GAP bölgesi 2017 yılında; ĠĢsizlik oranı en yüksek bölge %28,3 TRC3 (Mardin, 

Batman, ġırnak, Siirt) oldu. En düĢük istihdam oranı ise %28 ile TRC3 (Mardin, Batman, 

ġırnak, Siirt) yine bu Bölgede oldu. En düĢük iĢgücüne katılma oranı ise %39,1 ile TRC3 

(Mardin, Batman, ġırnak, Siirt) bölgesinde oldu(tuik.gov.tr).  

Bölge genelinde 2007'de yüzde 34 olan iĢ gücüne katılım oranı, 2017'de yüzde 43.7'ye 

yükseldi. Aynı dönemde istihdam oranı ise yüzde 28'den, yüzde 35'e çıktı. 

GAP Bölgesi‟nde 2006 yılından sonra kurulan 6 üniversite ile birlikte dokuz il de 

üniversiteye kavuĢmuĢtur. Bölge‟nin diğer bölgelerle, limanlarla, komĢu ülkelerle ve bölge içi 

illerle eriĢimini sağlayan, ekonomik ve sosyal geliĢimini, ticaretini etkileyen ulaĢtırma 

altyapısı her yönüyle - karayolu ağı, havayolu ve demiryolu yatırımlarıyla - iyileĢtirilmiĢ ve 

güçlendirilmiĢtir. Bölge‟de illeri birbirine bağlayan tüm ana yollar bölünmüĢ yol olarak 

tamamlanmıĢ, otoyol bağlantısı kurulmuĢ ve 8 havaalanı ile tüm illerin hava ulaĢımı 

sağlanmıĢtır. 

Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı ġanlıurfa‟dadır. Batman ve Adıyaman‟a yeni 

terminal binaları yapılmıĢ, ġırnak ġerafettin Elçi Havaalanı 2013, Diyarbakır Havalimanı 

Yeni Terminal Binası  2016 yılında hizmete açılmıĢtır. Sanayi altyapısını geliĢtirmeye yönelik 

7 adet organize sanayi bölgesi (OSB) ve 8 adet küçük sanayi sitesi (KSS) tamamlanmıĢ; 

Bölge‟deki OSB sayısı 17‟ye, KSS sayısı ise 36‟ya yükselmiĢtir(gap.gov.tr).   

Ġnsani GeliĢmiĢlik Endeksi    

Ġnsanların hayat kalitesindeki iyileĢme sürecine “geliĢme” diyoruz. GeliĢme sürecinde 

eĢit önemde üç durum söz konusudur. Birinci durum; bireylerin refah seviyelerinin 

yükselmesidir. Bu da gelirlerinin artması, tüketimlerinin, eğitimlerinin ve diğer Ģartların 

ekonomik büyüme ile birlikte iyileĢmesi demektir. Ġkinci durum; ekonomik sistemler ile 

sosyal, kültürel, politik kurumların, bireylere verdiği değerle ve insanların özgüveniyle 

ortaya çıkar. Üçüncüsü ise;her Ģeyde seçeneklerin çoğalması ve bununla birlikte 

özgürlüklerin, mal ve hizmet çeĢitliliğinin artmasıdır(Günsoy, 2005:36-37). Kalkınma, 

ekonomik açıdan büyüme ile beraber söz konusu yerin refah seviyesi ve yaĢam kalitesini de 

kapsar. Çevre faktörleri, eğitim, sağlık, iĢ imkânları, gelir, vb. bileĢenlerdir ve kalkınmaya 

etkileri büyüktür. Bir yerin geliĢmiĢliği yalnızca ekonomik açıdan değil aynı zamanda 

yukarıda sayılan unsurları da göz önüne almak gerekmektedir. BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma 

Programı bu anlamda ülkelerin geliĢmiĢlik seviyelerini ölçmek üzere bir araç geliĢtirmiĢtir, 

kalkınmayı ölçmek üzere her biri alt endeks olarak ölçülen üç bileĢenden oluĢmaktadır: 

Sağlık, eğitim, gelir(hdr.undp.org, tepav.org.trĠnsani GeliĢme Endeksi (ĠGE) ekonomik 

geliĢme ile insani geliĢme arasında kesin bir ayrım yapmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, insanların 

mutluluğunun kaynağının sadece gelire bağlı olmadığını aynı zamanda sağlıklı, bilgiye 

dayalı sürdürülebilir bir yaĢamı oluĢturmanın modern çağa uygun bir hedef olduğu 

vurgusunu içinde barındırmaktadır(Gülel vd.,2016).  

AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırma evreni GAP bölgesi olarak bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki toplam 

9(Dokuz) ilde(Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ġanlıurfa, 
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ġırnak) yaĢayan bireylerden oluĢmaktadır. Örneklem Online Anket Yöntemiyle toplanmıĢtır. 

9(Dokuz) Ġlin toplam nüfusu yaklaĢık 10 milyon civarıdır. %3 örnekleme hatası düzeyinde 

1067 kiĢiye(Yazıcıoğlu ve Erdoğan,2004:50) ulaĢılmıĢtır. 

Evrenin tamamına ulaĢmak zaman ve maliyet yönünden ekonomik olmadığından 

araĢtırmada örnekleme yoluna gidilmiĢtir. Örnekleme; bir araĢtırmanın konusunu oluĢturan 

evrenin bütün özelliklerini yansıtan bir parçasının seçilmesi iĢlemini belirtmektedir. 

Örneklem, seçildiği bütünün küçük bir örneğidir. Örneklemin seçildiği grubun tümü ise evreni 

oluĢturur. Örneklem seçilirken, örneklemin temsil yeteneği taĢımasına ve yeterli büyüklükte 

olmasına dikkat etmek gerekir. Örneklem seçilerek yapılan araĢtırmalar zaman ve maliyet 

yönünden ekonomik olduğu gibi çoğu zaman da bütün evrenin incelenmesiyle elde edilen 

sonuçlar kadar geçerli, sağlıklı ve güvenilir olabilir (Gökçe, 1988: 77-78). 

AraĢtırmada örneklem büyüklüğü Tablo 1‟de verilen belli evrenler için kabul edilebilir 

örneklem büyüklükleri tablosundan (Balcı, 2011: 106) yararlanılarak %3 hata payı ile 1067 

olarak belirlenmiĢtir. Örneklem yöntemi olarak olasılık dıĢı tesadüfî olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiĢtir. 

Tablo1. Tolerans Gösterilebilir Hata Ġçin Gerekli Örneklem 

Evren 5% 4% 3% 2% 

100 79 85 91 96 

500 217 272 340 413 

1.000 277 375 516 705 

5.000 356 535 879 1622 

50.000 381 593 1044 2290 

100.000 382 596 1055 2344 

1.000.000 384 599 1065 2344 

25.000.000 384 600 1067 2400 

Kaynak: Balcı, 2011:127  

Bu bilgilerden hareketle ilgili örneklem üzerinde 1500 adet anket online olarak 

uygulanmıĢtır. Ancak; anket formunun yanlıĢ doldurulması, sorularda yer alan önermelerin 

dikkatli okunmaması, bazı deneklerin anket formu içerisindeki soruların çoğunluğuna cevap 

vermek istememesi gibi nedenlerle uygulama dönemi sonunda kullanılabilir 1279 adet ankete 

ulaĢılmıĢtır. Ayrıca veri analizinde çok değiĢkenli istatistiki teknikler kullanılacağından her üç 

ölçek için çoklu sapan analizi uygulanmıĢtır. Bu bağlamda değiĢkenlerin Z standart 

dağılımlarına dönüĢtürmüĢ ve sonra standardize edilmiĢ yeni değiĢkenlerin minimum ve 

maksimum değerlerini inceleyerek +/-3 aralığını taĢıyan gözlemler çok değiĢkenli uç kabul 

edilerek veri setinden çıkarılmıĢtır (Çokluk vd., 2010: 211). Bu bağlamda hesaplanan sapan 

değerlerin belirlenmesiyle silinen 137 adet anket formu ile birlikte toplam 1142 anket formu 

analize tabi tutulmuĢtur. 

AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Teknikleri 

AraĢtırmada ilk olarak konu ile ilgili daha önce yazılmıĢ olan makale, kitap, dergi, tezler 

vb kaynaklara baĢvurularak literatür taraması yapılmıĢtır. AraĢtırmanın uygulama kısmında 

ise veri toplama tekniği olarak nicel yaklaĢımlardan anket tekniği kullanılarak veriler elde 

edilmiĢtir. 
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Anketin hazırlanmasında araĢtırmanın geçerliliği açısında ölçeklerdeki ifadeler 

Erçetin‟in (2015) yapmıĢ olduğu çalıĢmadan faydalanılarak oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma 

sonunda e-hizmet kalitesi ölçeğinin güvenilirlik (Cronbach‟s Alpha) değeri ,946 olarak 

belirlenmiĢtir. Memnuniyet ölçeğinin güvenirlik değeri ise ,603 olarak tespit edilmiĢtir.  

AraĢtırmada Kullanılan Veri Analiz Teknikleri 

Anket veri toplama tekniği ile elde edilen veriler SPSS 21 istatistik paket programına 

aktarılmıĢtır. Öncelikle istatistik programına girilen verilerin hatalı kodlama yapılıp 

yapılmadığına ve uç değerlerin olup olmadığına iliĢkin ön kontroller ve düzeltmeler 

yapılmıĢtır. Veri analizinde çok değiĢkenli istatistikî teknikler kullanılacağından ölçek için 

çoklu sapan analizi uygulanmıĢtır. Bu bağlamda hesaplanan sapan değerlerin belirlenmesiyle 

silinen 137 adet anket formu veri setinden çıkarılmıĢtır. Bu çalıĢmada parametrik testlere yer 

verilmiĢtir.  

BULGULAR 

E- HĠZMET KALĠTESĠ ÖLÇEĞĠ FAKTÖR ANALĠZĠ SONUÇLARI 

E-hizmet kalitesinin müĢteri memnuniyeti üzerindeki etkisine yönelik geliĢtirilen 

hipotezlerin testine geçmeden önce yapılan faktör analizine iliĢkin sonuçlar verilmiĢtir. Bu 

bağlamda yapılan faktör analizi sonuçlarına göre; e-hizmet kalitesine iliĢkin 37 maddelik 

ölçek için KMO değeri 0,944 olarak belirlenmiĢtir. Yani bu değer ölçeğimizin faktör analizi 

için çok iyi derecede uyumlu olduğunu göstermektedir. Bartlett testi için ki-kare değeri 

20448,117; buna bağlı anlamlılık değeri P=0,000<0,05 olarak bulunmuĢtur. Her iki analiz 

sonucu ölçeğin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 

Varimax rotasyon yöntemi kullanılarak faktör analizi iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

DöndürülmüĢ faktör analizi tablosunda faktör yükü için kesim noktası 0,40 değeri alınmıĢtır. 

Yani tabloda 0,40 değerinin altında olan faktör yüklerinin döndürülmüĢ faktör yükleri 

tablosunda yer almaması sağlanmıĢtır. Faktör yükleri tablosunda 4 ifade faktör yüklerine 

biniĢik madde olduğundan ölçekten çıkarılmıĢtır. Buna göre öz değerleri 1‟den büyük olan 6 

faktör ortaya çıkmıĢtır. Bu iki faktör toplam varyansın %60,299‟unu açıklamaktadır.  Tespit 

edilen faktörler içerdiği maddelere göre; güvenirlik/doğruluk, kiĢiselleĢtirme/özelleĢtirme, 

fiyat/güvence, esneklik/seçenek sunma, eriĢim/navigasyon ve estetik/verim olarak 

isimlendirilmiĢtir. Faktörleri oluĢturan maddeler, faktör yükleri, faktör eĢkökenlilikleri, faktör 

öz değerleri, faktörlerin açıkladığı varyans ve faktörlerin güvenirlik katsayıları aĢağıdaki 

tabloda ayrıntılı olarak verilmiĢtir.   

Tablo.2: MüĢteri Memnuniyeti Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları  

 Yükü EĢkökenlilik Özdeğeri Açıklanan 

Varyans 

Ortalama Güvenirlik 

Katsayısı 

1. GÜVENĠRLĠK/DOĞRULUK 

(8 Madde) 

  12,757 38,658 3,850 ,888 

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi mevcut 

iĢini iyi yürütmektedir 

,752 ,669     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi 

girdiğim/verdiğim sipariĢi tam olarak 

onaylar 

,719 ,663     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesinde 

sağlanan fatura bilgileri doğrudur 

,710 ,729     
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Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesine 

bağlandığınızda her zaman çalıĢır 

,685 ,615     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesine 

bilgilerimi girdikten sonra sayfada donma 

problemi yaĢamam 

,636 ,558     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi 

ürünlerle ilgili doğru açıklamalar yer alır 

,597 ,686     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi doğru 

vaatlerde bulunur 

,588 ,629     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesinde 

sunulan ürünler stokta ve mevcuttur 

,413 ,477     

II. 

KĠġĠSELLEġTĠRME/ÖZELLEġTĠRME 

(6 Madde) 

  2,360 7,151 3,689 ,847 

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesinde 

gelecekte satın almak isteyeceğim ürünlerle 

ilgili alıĢveriĢ listeleri hazırlayabilir ve 

bunları kaydedebilirim 

,694 ,629     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi 

kiĢiselleĢtirmeye olanak sağlar 

,691 ,637     

Söz konusu internet alıĢveriĢ 

sitesinde sunulan ürünler garantilidir 

,652 ,567     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi hoĢuma 

gidebilecek Ģeylerle ilgili bana öneride 

bulunur 

,583 ,579     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi 

gelecekteki alıĢveriĢlerimi kolaylaĢtırmak 

için bilgilerimi  kiĢisel bilgi, ürün tercihi 

vb- saklar 

,543 ,514     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi tam 

olarak ne istediğimi bulmama olanak sağlar 

,542 ,595     

III. FĠYAT/GÜVENCE (8 Madde)   1,328 4,024 3,781 ,833 

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesinde 

fiyatlar ekranda gösterilen öğelerin yanında 

açık  olarak görüntülenir 

,749 ,704     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi alıĢveriĢ 

yaparken iĢleyen toplam tutarı/harcanan 

miktarı gösterir 

,680 ,669     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi kargo 

maliyetleri hakkında doğru bilgi sağlar 

,667 ,666     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesinde 

satılan ürünlerin resmi net olarak 

görülebilir 

,594 ,568     

Söz  konusu  internet  alıĢveriĢ sitesi 

herkesçe bilinen ve güvenilen bir web 

sitesidir 

,569 ,592     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi ürünler 

hakkında net bilgiler vermektedir. 

,536 ,696     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi derli 

topludur 

,516 ,546     

Sözkonusu internet alıĢveriĢ 

sitesinin kullanımı basittir 

,483 ,522     

IV. ESNEKLĠK/SEÇENEK SUNMA (5 

Madde) 

  1,240 3,759 3,698 ,787 

Söz konusu Ġnternet alıĢveriĢ sitesi 

müĢterilerine farklı bir fatura ve kargolama 

adresi sunma olanağı sağlar 

,634 ,557     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi esnek 

ödeme seçenekleri sunar 

,567 ,593     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi 

tarafından ürünleri iade etmek için 

çeĢitli/esnek seçenekler sunulur 

,567 ,618     
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Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi 

gelecekte bu siteden e- posta alma/almama 

seçeneği sunar 

,557 ,519     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi diğer 

satıcılar ile fiyat kıyaslama olanağı sağlar 

,537 ,500     

V. ERĠġĠM/NAVĠGASYON (3 Madde)   1,166 3,534 3,822 ,710 

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi bana site 

içerisinde rahatça dolaĢım olanağı sağlar 

,684 ,746     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi bana 

ihtiyacım olanı bulma olanağı sağlar 

,667 ,679     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesi yetkili 

bir kiĢiyle canlı telefon görüĢmesi 

yapılabilmesi için bir telefon numarası 

sağlar 

,607 ,469     

VI. ESTETĠK/VERĠM (3 Madde)   1,047 3,173 3,437 570 

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesinin site 

içeriklerini bulmak ve kopyalamak zordur 

,-749 ,596     

Söz  konusu  internet  alıĢveriĢ sitesi bilgiyi 

tek seferde değil birden fazla komutla, talep 

edildikçe sağlar 

,688 ,597     

Söz konusu internet alıĢveriĢ sitesinin açılıĢ 

sayfası çok yoğun değildir 

,508 ,514     

Faktör çıkarma metodu: Temel bileĢenler analizi; Döndürme metodu: Varimax 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği:  %94,4; 

Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 20448,117   sd.528 p<0.001; 

Açıklanan toplam varyans: %60,299; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: ,946 

Yanıt Kategorileri: 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum 

 

Algılanan E-Hizmet Kalitesinin MüĢteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisine ĠliĢkin 

Sonuçlar 

Tablo 3‟de e-hizmet kalitesinin müĢteri memnuniyetine olan etkisine iliĢkin regresyon 

analizi sonuçlarını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre; oluĢturulan model anlamlıdır (F: 

78,593; p<0.001). Model, müĢteri memnuniyetindeki değiĢmenin %29,4‟lük kısmı e-hizmet 

kalitesi faktörlerindeki değiĢmeler tarafından açıklanmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde, 

tablodaki e-hizmet kalitesi unsurlarının hiçbiri olmadığında 1,034 birimlik müĢteri 

memnuniyeti etkisi oluĢtuğu görülmektedir. Ayrıca, güvenirlik/doğruluk faktöründeki 1 

birimlik artıĢ müĢteri memnuniyeti faktöründe 0,224 birim artıĢa neden olacağı, fiyat/güvence 

faktöründeki 1 birimlik artıĢ müĢteri memnuniyeti faktöründe 0,095 birim artıĢa neden 

olacağı, eriĢim/navigasyon faktöründeki 1 birimlik artıĢ müĢteri memnuniyeti faktöründe 

0,075 birim artıĢa neden olacağı ve estetik/verim faktöründeki 1 birimlik artıĢ müĢteri 

memnuniyeti faktöründe 0,231 birim artıĢa neden olacağı tespit edilmiĢtir. Ancak, 

modelimizdeki katsayıların tahmin değerleri ve bunlara iliĢkin t değerlerine göre e-hizmet 

kalitesi ölçeğinin diğer alt boyutları ile müĢteri memnuniyeti arasında istatiksel açıdan anlamlı 

bir iliĢki bulunamamıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, H1a, H1c, H1e ve H1f hipotezleri kabul 

edilmiĢ; H1b ve H1d hipotezleri ise reddedilmiĢtir. Diğer bir ifadeyle, e-hizmet kalitesinin 

güvenirlik/doğruluk, fiyat/güvence, eriĢim/navigasyon ve estetik/verim boyutlarının müĢteri 

memnuniyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca, bu 

boyutlardan müĢteri memnuniyetinde en fazla etkiye sırasıyla estetik/verim, 

güvenirlik/doğruluk, fiyat/güvence ve eriĢim/navigasyon boyutlarının sahip olduğu 

söylenebilir.  
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Tablo 3: E-hizmet kalitesinin MüĢteri Memnuniyetine Etkisi 

 
Standardize EdilmemiĢ 

Katsayılar 

Standardize EdilmiĢ 

Katsayılar 

t-

değeri 

Anlam 

Düzeyi 

 B St. Hata Beta   

Sabit 1,034 ,122  8,462 ,000 

Güvenirlik/Doğruluk ,224 ,034 ,255 6,586 ,000* 

KiĢiselleĢtirme/ÖzelleĢtirme ,033 ,036 ,038 ,918 ,359 

Fiyat/Güvence ,095 ,046 ,097 2,059 ,040* 

Esneklik/Seçenek Sunma ,024 ,035 ,028 ,702 ,483 

EriĢim/Navigasyon ,075 ,029 ,087 2,577 ,010* 

Estetik/Verim ,231 ,033 ,191 7,015 ,000* 

Bağımlı değiĢken: müĢteri memnuniyeti; R: ,542; R
2
: ,294; DüzeltilmiĢ R

2
: ,290; Model 

için F: 78,593; p<0.001 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Günümüzde internet teknolojilerinin geliĢmesi ve yaygın hale gelmesi e-ticaretin 

boyutun da değiĢiklik meydana getirmiĢtir. Ġnternet, aynı zamanda tüketicilerin satın alma 

davranıĢlarında da köklü değiĢiklikler yapmıĢtır. ĠĢletmelerin hedef kitlelerini tanımalarında, 

kendilerini tanıtmalarında ve müĢterilerin iĢletmeler hakkında bilgi almasında hızlı iletiĢimi 

sağlayan çeĢitli faktörler büyük role sahiptir. 

Ürün ve fiyatlarda kıyaslama yapılabilmesi ve kolayca bilgi alınabilmesi, ödeme 

kolaylığı, zaman kazandırması, ürün ve hizmetlere kolay ve hızlı biçimde ulaĢılabilmesi 

internetten alıĢveriĢ yapma tercihinde, önemli saiklerdir. 

Geleneksel ticarette olduğu gibi, e-ticarette de iĢletmeleri baĢarıya taĢıyacak en önemli 

faktörlerden birisi müĢteri memnuniyetidir. E-ticaret müĢterileri her zaman ve zeminde 

memnuniyetlerini ya da memnuniyetsizliklerini kolay ve hızlı biçimde dile 

getirebilmektedirler. Memnun müĢteri, iĢletmenin muhtemel, potansiyel müĢterileri tarafından 

da tanınmasını sağlayıp satıĢları artırabileceği gibi, çeĢitli sebeplerle memnun edilememiĢ 

müĢteriler ise iĢletmenin yıllarca çalıĢıp edindiği itibarını zedeleyebilir. Bu ve baĢka 

sebeplerle iĢletmeler müĢteri memnuniyetini maksimum seviyeye yükseltmek ve bu seviyeyi 

korumak durumundadırlar. 

AraĢtırma sonunda e-hizmet kalitesi ölçeğinin güvenilirlik (Cronbach‟s Alpha) değeri 

,946 olarak belirlenmiĢtir. Memnuniyet ölçeğinin güvenirlik değeri ise ,603 olarak tespit 

edilmiĢtir.E-hizmet kalitesi ölçeğinin analizi için temel bileĢenlere faktör analizi 

uygulanmıĢtır.  

Faktör analizi sonucunda özdeğerleri 1‟den büyük olan 6 faktör tespit edilmiĢtir. Bu 

faktör grupları güvenirlik/doğruluk, kiĢiselleĢtirme/özelleĢtirme, fiyat/güvence, 

esneklik/seçenek sunma, eriĢim/navigasyon ve estetik/verim Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Bu 6 

faktör toplam varyansın %60,299‟unu açıklamaktadır. MüĢteri memnuniyeti tek boyut olarak 

değerlendirilmiĢtir. Sonrasında bu 6 faktörün müĢteri memnuniyeti üzerindeki etkisini ölçmek 

için çok değiĢkenli regresyon analizi uygulanmıĢtır.  

E-hizmet kalitesinin müĢteri memnuniyetine olan etkisine iliĢkin regresyon analiz 

sonuçlarına göre; oluĢturulan model anlamlıdır (F: 78,593; p<0.001). Model, müĢteri 

memnuniyetindeki değiĢmenin yaklaĢık %30‟luk kısmı e-hizmet kalitesi faktörlerindeki 

değiĢmeler tarafından açıklanmaktadır.  
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E-hizmet kalitesi unsurlarının hiçbiri olmadığında 1,034 birimlik müĢteri memnuniyeti 

etkisi oluĢtuğu görülmektedir. Ayrıca, güvenirlik/doğruluk faktöründeki 1 birimlik artıĢ 

müĢteri memnuniyeti faktöründe 0,224 birim artıĢa neden olacağı, fiyat/güvence faktöründeki 

1 birimlik artıĢ müĢteri memnuniyeti faktöründe 0,095 birim artıĢa neden olacağı, 

eriĢim/navigasyon faktöründeki 1 birimlik artıĢ müĢteri memnuniyeti faktöründe 0,075 birim 

artıĢa neden olacağı ve estetik/verim faktöründeki 1 birimlik artıĢ müĢteri memnuniyeti 

faktöründe 0,231 birim artıĢa neden olacağı tespit edilmiĢtir.  Ancak, modelimizdeki 

katsayıların tahmin değerleri ve bunlara iliĢkin t değerlerine göre e-hizmet kalitesi ölçeğinin 

diğer alt boyutları ile müĢteri memnuniyeti arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır. E-hizmet kalitesinin güvenirlik/doğruluk, fiyat/güvence, eriĢim/navigasyon 

ve estetik/verim boyutlarının müĢteri memnuniyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca, bu boyutlardan müĢteri memnuniyetinde en fazla etkiye sırasıyla 

estetik/verim, güvenirlik/doğruluk, fiyat/güvence ve eriĢim/navigasyon boyutlarının sahip 

olduğu söylenebilir.  

Katılımcılar oransal olarak %36,9 ile en fazla kolaylık/rahatlık nedeniyle internetten 

alıĢveriĢ yapmaktadır. Ġnternetten alıĢveriĢ yapma yönünden diğer nedenler ile çeĢitlilik, 

kolaylık/rahatlık, fiyat avantajı, zamandan tasarruf nedenleri arasında müĢteri memnuniyeti 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Ayrıca, grupların aldığı ortalama değerlere göre 

fiyat avantajı sebebiyle internetten alıĢveriĢ yapanların memnuniyeti yüksek olduğu 

görülürken, diğer nedenlerle alıĢveriĢ yapanların memnuniyetinin düĢük olduğu 

görülmektedir.   

En son alıĢveriĢ yapılan site yönünden müĢteri memnuniyeti açısından katılımcılar en 

fazla n11, hepsiburada ve gittigidiyor sitelerinden alıĢveriĢ yaparken, en az sanalpazar, hızlıal 

ve letgo sitelerinden alıĢveriĢ yapmıĢlardır. n11 ile letgo ve diğer siteler arasında ve 

gittigidiyor ile letgo arasında müĢteri memnuniyeti açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur. Ayrıca, grupların aldığı ortalama değerlere göre sırasıyla hızlıal, sahibinden, 

n11, gittigidiyor ve hepsiburada internet sitelerinden alıĢveriĢ yapanların müĢteri 

memnuniyeti yüksek iken; letgo ve diğer internet sitelerinden alıĢveriĢ yapanların müĢteri 

memnuniyetinin düĢük olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların en son iĢlem yaptığı siteden son bir yıl içerisindeki alıĢveriĢ sıklığına 

göre sadece %9,1‟i son bir yıl içerisinde hiç alıĢveriĢ yapmadığı görülmektedir. Grupların 

aldığı ortalama değerlere göre alıĢveriĢ sıklığı arttıkça müĢteri memnuniyetinin arttığı 

söylenebilir.  

Katılımcılar daha çok giyim & ayakkabı ve elektronik ürünler için internetten alıĢveriĢ 

yapmayı tercih etmiĢlerdir. Öte yandan, anne & bebek ve spor & outdoor ürünlerinde 

internetten alıĢveriĢ nispeten az tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca, grupların aldığı 

ortalama değerlere göre en yüksek memnuniyete kozmetik & takı ve anne & bebek 

kategorilerinde alıĢveriĢ yapanlar sahipken; diğer kategorilerde alıĢveriĢ yapanlar en düĢük 

memnuniyeti yaĢamıĢtır. 

Yaptığımız çalıĢmada, müĢteri memnuniyetindeki değiĢmenin yaklaĢık %30‟luk kısmı 

e-hizmet kalitesi faktörlerindeki değiĢmeler tarafından açıklanmaktadır. Bu konularda 

araĢtırma yapacak olan araĢtırmacılar diğer faktörleri daha geniĢ ve detaylı inceleyerek farklı 

ve kapsamlı sonuçlara ulaĢabilirler. 
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AraĢtırma faktör grupları olan 6 faktör toplam varyansın %60,299‟unu açıklarken, 

müĢteri memnuniyeti de tek boyut olarak değerlendirilmiĢtir. Yapılacak olan yeni 

araĢtırmalarda araĢtırmacılar da farklı isimlerde daha farklı ve çeĢitli faktör grupları 

oluĢturarak e-hizmet kalitesinin müĢteri memnuniyetine etkisini farklı boyutlarda ölçebilir, e-

ticaret iĢletmelerinin ufkunu açacak sonuçlar elde edebilirler. 

AraĢtırmamızda, e-hizmet kalitesinin , müĢteri memnuniyetini etkilediği sonucuna 

varılmıĢtır. Buna istinaden e-ticaret iĢletmelerinin müĢteri memnuniyetini sağlamada 

yapmaları gereken birkaç öneride bulunmak isabetli olacaktır. Bunlar; 

1.Pek çok iĢletme e-ticaret yapmaktadır. Dolayısıyla rakipleri vardır ve gittikçe de 

artmaktadır. Bu nedenle, bir iĢletmenin web sitesinin rakiplerine üstün gelebilmesi ve 

alıĢveriĢe değer bulunması için müĢterilerin beğenileri büyük önem arz etmektedir. Beğeni 

kazanmıĢ bir sitede, müĢterinin daha uzun süre kalması mümkün olacak ve mamulü satın 

alma ihtimali yükselecektir. AraĢtırmamızda, sitenin kullanım kolaylığı, ürün ve hizmetlerle 

ilgili bilgi, video ve fotoğraflarının sitede yer alması, beğeni ile birlikte memnuniyeti 

belirleyen ve arttıran faktörler olduğu görülmüĢtür.   

2.Elektronik ticaret yapılacak web sitesindeki ürün çeĢitliliği ve bunların kategorize 

edilerek sunulması, müĢterilerin ürünü seçme ve siteyi kullanma kolaylığı açısından 

memnuniyetini arttırdığı görülmüĢtür.  

3.E-ticaret sitesinde farklı ve güvenli ödeme seçeneklerinin bulunması da müĢterilerin 

memnuniyetini belirleyen faktörlerdendir. Çünkü müĢteri alıĢveriĢ yaparken kendisini her 

yönden güvende hissetmek ve güvenceye almak istemektedir. Bu güveni sağlayacak, 

güvenceyi verecek olan iĢletmedir. Dolayısıyla müĢterilerin ödeme konusundaki kaygılarını 

giderecek seçenekleri sunmalı ve tedbirleri almalıdır. 

4.ĠĢletmeler her durumda müĢterisinin kendilerine ulaĢmasını sağlayacak canlı destek 

hattı, sosyal medya gibi bir takım kanalları kullanmalıdırlar. AraĢtırmamızda görülmüĢtür ki 

satın aldığı ürünle ilgili yaĢadığı problemleri iletebileceği bir ortam sağlanması, ürünün kargo 

ve teslimat bilgilerini takip etme imkânı sunulması gibi hizmetler müĢteriyi memnun 

etmektedir. 
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A RADICAL DECISION OF THE CBA ON THE DISCOUNT RATE 
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ABSTRACT 

The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has kept the discount rate (refinancing rate) at the 

level of 15%. When deciding on the discount rate, it was taken into account that during the 

three quarters of 2017, according to the Azerbaijani State Statistics Committee, the growth of 

Azerbaijan‟s non-oil gross domestic product also continued - by 2.5% compared to the same 

period last year. 

As for inflation, according to the CBA, despite the seasonal decline, short-term and medium-

term risks have not yet been fully neutralized. In general, despite the stabilization of indicators 

on annual inflation, there remain risks in the medium and long-term dynamics of the 

consumer price index. 

 

Keywords: Central Bank of Azerbaijan, discount rate 
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ÖZET 

Teknolojik geliĢmeler her geçen gün hayatımızın bütün  alanlarını etkilemeye  devam 

etmektedir. Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi) ile daha da hız kazanan yeni teknolojik 

geliĢmeler, her sanayi devriminde olduğu gibi yeni endüstri ve sanayi devrimi 4.0 da iĢsizliğe 

etkisi olduğu kadar, yeni giriĢimcilerin, iĢkollarının ve yeni iĢ imkanlarının oluĢumuna da 

katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu nedenle eğitim politikalarının (ilkokuldan, 

Üniversiteye) bu geliĢmelere göre yeniden gözden geçirilerek bu yeni duruma uygun bir 

Ģeklide planlanması çok önemlidir.  Dolayısı ile eğitimini tamamlamıĢ olan lise ve üniversite 

mezunu bireylerinde okul hayatı dıĢında yeni teknolojik geliĢmeleri aktif takip ederek 

gelecekteki kariyerlerine bu Ģekilde hazırlanmaları gerekir. 

Bu çalıĢmamızda, teknolojik geliĢmelerin aslında insan hayatında bir çok kolaylık 

sağladığının vurgusu yapılacaktır. Ayrıca yeni duruma ve teknolojik geliĢmelere uygun olarak 

giriĢimcilerin iĢ yerlerini donatmaları ve doğru üretim tarzlarını benimsemeleri gerekir. Bu 

anlamda yüksek teknoloji kullanma, yönetme ve yönlendirebilme vb. çalıĢma sistemleri, 

konunun en önemli tipik örnekleridir. Yine bu alanda en çok savunulan konu, insanların iĢ 

yeri kiralamak ya da arsa bulup bina yapmak yerine, talep tahmini öngörüsünde bulunularak 

buna göre robot geliĢtirmek yada robotları kiraya vererek iĢ yerlerine beraberinde robotlarını 

da götürerek beraber çalıĢıp, hem verimliliği artırmanın hem  de iĢleri hızlandırmanın yol ve 

yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Ġstihdam, Yenilik, GiriĢimcilik, Teknoloji, 4. Sanayi 

Devrimi 

ABSTRACT 

Technological developments continue to affect all areas of our lives with each passing 

day. The new technological developments, which have been further accelerated by Industry 

4.0 (4th Industrial Revolution), are expected to contribute to the formation of new 

entrepreneurs, businesses and new jobs, as well as the new industrial and industrial revolution 

4.0, as in every industrial revolution. For this reason, it is very important that educational 

policies (primary school, university) are reviewed according to these developments and 

planned accordingly. Therefore, high school and university graduates who have completed 
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their education should follow the new technological developments outside of school life and 

prepare their future careers in this way. 

In this study, it will be emphasized that technological developments can provide many 

conveniences in human life. In addition, in accordance with the new situation and 

technological developments, entrepreneurs need to equip their workplaces and adopt the right 

modes of production. In this sense, using high technology, managing and directing etc. 

working systems are the most important typical examples of the subject. Again, the most 

advocated issue in this area instead of people renting a work place or find land for make a 

building, instead of making a prediction of demand by developing the robot or renting robots 

to work together by taking the robots to work together to increase both productivity and ways 

to accelerate work  about ideas will be given.  

Keywords: Industry 4.0, Employment, Innovation, Entrepreneurship, Technology, 4th 

Industrial Revolution. 

GĠRĠġ 

Günümüz dünyasında teknoloj,i hayatımızın bir parçası olmaktan öte, hayatımızın 

kendisi konumuna gelmiĢ durumda. GeliĢen teknolojiyle beraber en çok tartıĢma alanları 

haline gelen 3D yazılım, robotlar, yapay zeka gibi geliĢmeler kendilerini Endüstri 4.0 baĢlığı 

altında göstermektdir. Endüstri 4.0‟ın ne olduğunu daha iyi kavrayabilmek adına, günümüz 

üretim süreçlerine nasıl ulaĢıldığı önem arz etmektedir.  

Bu kapsamda endüstrileĢmenin kısa tarihçesine baktığımızda Endüstri 4.0 öncesinde 3 

farklı sanayi devriminin yaĢandığı ve bu sanayi devrimlerinden ilkinin çokta eski tarihli 

olmadığını görüyoruz. Ġlk olarak 1765‟de James Watt‟ın Buhar Makinesini fabrikalarda 

kullanılmaya baĢlanmasıyla endüstrileĢme sürecinin, Brinci Sanayi Devrimini baĢlattığını 

görüyoruz (Ege Bölgesi Sanayi Odası , 2015). Bu dönemde, buhar makinesinin bulunmasını 

çırçır makinesi (pamuğun büyük miktarda temizlenmesini sağlamaktadır), dikiĢ makinesi, 

uçak ve motorlu taĢıt gibi teknolojiler izlemiĢtir. Üretimdeki bu ciddi  değiĢim, ekonomik ve 

toplumsal yapıyı etkilemiĢtir. YaĢanan olumlu geliĢmeler neticesinde, nüfus artmıĢ, ortalama 

hayatta kalma süresi uzamıĢtır (Ege Bölgesi Sanayi Odası , 2015). 

Sanayideki 2. sıçrayıĢ 1850‟lerde elektrik teknolojisinin, fabrika, atölye  ve diğer üretim 

alanlarında kullanılmasıyla olmuĢtur. Bunun neticesinde seri üretim baĢlamıĢ, telefon, telgraf 

gibi iletiĢim araçlarının yanı sıra dayanıklı tüketim malları olan ürünler  icat edilmiĢtir. Bu 

dönemde özellikle Henry Ford‟un fabrikalarında kullanmıĢ olduğu bant sistemi ve  seri üretim 

teknikleriyle, otomobil birçok ailenin hayatına girerek ulaĢımda devrim yaĢanmıĢ, ulaĢım ve 

iletiĢimde büyük kolaylar olmuĢtur. 

2. sanayi devrimini 1950‟lerde mekanik elektrik‟ le çalıĢan hesap makinesinin icadıyla 

3. Sanayi devrimi izlemiĢtir. Bu dönemde de ilk küçük bilgisayar, cep telefonu, internet, 

hibrid otomobil insanların hayatına girmiĢ ve uzaya ilk defa mekik gönderilmiĢtir. Üretimde 

bilgisayar , iletiĢim  ve ulaĢım teknolojilerinden faydalanılması, günlük yaĢamda çok daha 

küçük, pratik ve nano teknoloji ürünlerin de girmesine sebep olmuĢtur. Öyle ki; makineler, 

günlük yaĢama da hâkim olmaya baĢlamıĢ ve kas gücüne olan ihtiyaç giderek azalmıĢtır. 
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En nihayetinde 21.yüzyıla gelindiğinde iletiĢim, bilgisayar ve internet teknolojilerinin 

birleĢmesiyle beraber,  4. Sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 gündemdeki 

yerini almıĢtır. Bu dönemde kas gücüne olan ihtiyaç neredeyse tamamen ortadan  kalkarak, 

makineler hem kendilerini ve hem de üretim süreçlerini tek baĢlarına yönetmeye 

baĢlamıĢlardır. „Nesnelerin Ġnterneti‟ adı verilen yeni üretim sistemi ve bulut sistemi 

yaygınlaĢmıĢ, her makinenin „akıllısı‟ hayatlarımızda yerini almıĢ bununla da kalınmamıĢ, 

bilgisayarların neredeyse en zeki insanlar gibi iĢler  yapabilecek hale gelmesi için çalıĢmalar 

yapılmaya baĢlanmıĢtır.  

YaĢanan bu süreç ekonomiden sosyal hayata, çalıĢma yaĢamından, günlük iĢlere kadar 

birçok alanda etkisini göstermiĢ, olumlu ve olumsuz birçok sonuçlar doğurmuĢtur. Özellikle 

çalıĢma hayatına yönelik olarak oluĢan negatif görüĢler olduğu kadar, Endüstri 4.0 ile gelen 

teknolojinin üretimde bir çığır açacağı görüĢleri mevcuttur. Ġyi ya da kötü fark etmeksizin, 

geliĢmek isteyen ve geri kalmak istemeyen tüm ülkelerin yeni sanayi devrimi olan Endüstri 

4.0 ın getirdiği yenilikleri takip etmesi hatta kendilerinin bu teknolojiyi üretmesi 

gerekmektedir. 

1. ENDÜSTRĠ 4.0, YADA 4. SANAYĠ DEVRĠMĠNĠN GELĠġĠM SÜRECĠNE 

KISA BĠR BAKIġ  

2011‟de Almanya Hannover Fuarı‟nda biliĢimin üretim sürecine dâhil edilerek yeni bir 

anlam kazandığını ifade eden uzmanlar, içinde bulunulan dönemin 4. Sanayi devrimi yada 

Endüstri 4.0 olarak isimlendirilebileceğini söyleyerek ilk defa bu kavrama farklı bir nitelik 

kazandırmıĢlardır.  

4. Sanayi Devrimi beraberinde büyük verilerin saklanması, akıllı robot teknolojileri, 

bulut veri tabanı ve paylaĢım platformu, 3D yazıcı, uçan arabalar, akıllı robotlar ile insan 

organı üretme gibi inanılması güç yeni teknolojik geliĢmeler getirmektedir. 

Sanayi 4.0‟ın diğerlerinden ayırt edici en önemli özelliklerinden birisi, üretim süreçleri 

içerisinde yer alan tüm araç ve makinelerin sensörler ve internet aracılığıyla karĢılıklı 

etkileĢime geçerek ihtiyaç duyulan bilgi ve malzemeyi karĢılıklı olarak temin ederek  üretimi 

daha hızlı bir Ģekilde tamamlayabilme biçimidir. Mekân ve zaman kavramlarının azalarak yok 

olması ve aĢılması öngörülmektedir. Ġleri mühendislik ve sistemler arası tam entegrasyonu 

içeren Sanayi 4.0‟ün, uluslararası alanda ucuz iĢgücü ile yapılan rekabet yerine yüksek katma 

değerli üretime dayalı yeni ve etkili bir  rekabet çeĢidi getirmesi beklenmektedir. 

2. DÖRDÜNCÜ SANAYĠ DEVRĠMĠNĠ OLUġTURAN   TEMEL YAPILAR 

Nesnelerin Ġnterneti; Nesnelerin,  interneti aracı olarak kullanmaları ile birbirleriyle 

iletiĢim içerisinde olmaları ve iĢleri kendi aralarında yönetmeleri durumudur. Yeni teknolojik 

yöntem ve sistem sayesinde üretim ve üretim süreci pratikleĢecek, sipariĢ ve tedarik zinciri 

daha akıllı hale gelecek, enerji, altyapı ve personel maliyetleri azalacak, gelir ve kar 

düzeylerinde artıĢ sağlanacaktır (http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-

yolculuk).. 

Siber-Fiziksel Sistemler: Fiziksel dünya ile siber alanı internet ile birbirine bağlayan 

sistemlere siber-fiziksel sistemler (CPS-Cyber-Phsical System) adı verilmektedir. Sansürlerle 

http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk
http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk
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desteklenmiĢ bu sistemler fiziksel dünyadaki hareketleri internet hizmetleriyle toplamakta ve 

global olarak nesnelerin etkileĢimini içermektedir (Alçın, 2016). 

Bir diğer Ģekliyle gözlemleme, koordinasyon ve kontrol gibi üretim süreçlerindeki temel 

prensiplerin, hesaplama ve iletiĢim bileĢkesinden oluĢan karma teknoloji tarafından 

yönetildiği sistemlerdir. Söz konusu karma teknoloji, fiziksel makineleri siber teknoloji ile  

bütünleĢtirme yoluyla çok daha akıllı hale getirmektedir (Ege Bölgesi Sanayi Odası , 2015). 

Bu açıklama ve bilgilerden de anlaĢılacağı gibi Endüstri 4.0 la birlikte, maliyetler 

düĢerek, iĢletmelerin karlılık oranları artmakta ve artmayada devam edecektir. Bu durum 

özellikle iĢletmeler için çok önemli bir hedef ve avantajdır. Diğer taraftan bu elde edilen kar 

ve kazançla birlikte iĢletmelerde çalıĢan iĢçilere daha az ihtiyaç olacak ya da daha hafif ancak 

bilgiye dayalı insan kaynağına ihtiyaç artacaktır.  

Sosyal devlet ve sosyal giriĢimcilik açısından bu konuyu bir avantaja dönüĢtürmek 

ebetteki mümkün hale gelmektedir. Özellikle eğitim düzeyleri lise ve üstü dezavantajlı 

gruplar olan, gençler, kadınlar, engelli ve göçmenlerin bu alanda istihdam imkânları mümkün 

hale gelmektedir.  

3. ENDÜSTRĠ 4.0’ ın  FAYDALARI 

 Sistemin takibi kolaylaĢtığı için oluĢabilecek arızaların tespiti de kolaylaĢmıĢtır. 

 Üretimde seri üretim anlayıĢı terk edilerek, müĢteri tercih ve ihtiyacına yönelik olarak 

daha esnek bir üretim tarzı benimsenmiĢtir. 

 Hammadde, kaynak ve malzeme tüketimi azaldığından maliyetler de azalmıĢ ve 

verimlilik artmıĢtır. 

  Sistem çevre dostu ve kaynak tasarrufu ile yeĢil enerji dönemine geçerek 

sürdürülebilirliği arttırmaktadır. 

  Üretimin kendi kendini yönetmesi ile üretim için gerekli insan, enerji makine gibi 

kaynaklara olan ihtiyaç azalmakta, bu süreçleri robotlar yönettiği için hata oranı düĢmektedir. 

 3D yazıcılar sayesinde, dünyanın her yerinde bin bir çeĢit hammadde, ara mamul ve 

nihai ürün üretilebilmekte, üretilen ürünlerin stoklanma problemi ortadan kalkmaktadır. 

 DeğiĢen insan kaynakları anlayıĢı ile yeni hizmet ve iĢ modelleri geliĢtirilmektedir. 

Endüstri 4.0 Durumunun ġekillerle Görünümü 
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Kaynak: ALÇIN, Sinan  (2016), “Üretim Ġçin Yeni Bir Ġzlek: Sanayi 4”, Journal of 

life Economics, Volume 3 , Issue 2 , Jan 2016, s.23. 

4. ENDÜSTRĠ DEVRĠMĠ NEDĠR? TÜRKĠYE, 4. ENDÜSTRĠ DÖNÜġÜMÜNÜN 

NERESĠNDE? 

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaĢ otomasyon sistemini, veri 

alıĢveriĢlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terim. Peki günümüzde akıllı 

fabrika sisteminin oluĢmasında önemli bir rol oynayan Endüstri 4.0 dönüĢümünde Türkiye, bu 

sürecin neresine yer alıyor, firmalar nasıl bir yol izlemeli? Gibi soruların cevabını yazımızın 

devamında vermeye çalıĢalım.  

4.1. Türkiye, Endüstri 4.0 dönüĢümünün Ģu anda neresinde? 

Endüstri 4.0 dönüĢümü uzun bir yol ve Türkiye  henüz bu yolun baĢlarında bir yerde. 

Ülkemizin coğrafi konumu ve düĢük iĢgücü maliyeti gibi özelliklerinin artık küresel 

rekabetçilik açısından yeterli olmadığı bilinen ve sıkça dillendirilen bir gerçek. 4. Sanayi 

devrimi ülkemizin rekabet gücünü artırabilmek için önemli fırsatlar sunuyor ve hem özel hem 

kamu temsilcileri bu fırsatların farkında. Ülkemizin bu alanda da en kısa zamanda hak ettiği 

yere gelebileceği tahmin edilmekle beraber, bunun kolay olmayacağı da ortadadır. Bunun için 

özel ve kamu sektör yöneticilerinin hem kendilerini hem de halkı bilgilendirip bu yeni hayata 

hazırlamaları gerekmektedir.  

4.2. Endüstri 4.0 ile birlikte Türkiye'de istihdam sorunu yaĢanacak mı?  

4. sanayi devrimi de  daha önceki endüstri devrimlerinde olduğu gibi toplam iĢgücü 

ihtiyacının azalmasından çok, açılacak yeni iĢ alanları ile bilgi düzeyi düĢük iĢlerden çok daha 
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nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iĢ gücü potansiyeli yapısına geçilmesini 

gerektirecektir. Bu nedenle bu yeni teknolojik devrimden olumsuz olarak etkilenmemek için 

potansiyel iĢ gücünün, nitelik yönünden daha ileri düzeylere çıkartılması zorunlu hale 

gelmiĢtir.  Dolayısı ile iĢgücünün vasıf yapısında istenen oranlarda geliĢtirmeyi sağlayacak 

eğitim ve istihdam politikalarını ne kadar hızlı ve baĢarı ile devreye alabileceğine bağlı. 

Endüstri 4.0 ülkemize piyasalarına tam olarak girmeden, akıllara ilk önce robotlar ve 

istihdam problemlerini getirdi. Aslında çok basit, insanların kas yapısını zorlayan iĢlerde 

çalıĢmak yerine daha çok bilgi, karar verme, yön vereme, yönetme ve sürekli uygulama-

geliĢtirme yapacakları, bir iĢ modeli ile karĢılaĢacakları günler çok uzak görünmüyor. Bu 

günler hem çok yakın hem de çok uzak.  Aslında bu yeni sanayi devriminde üretimde insanlar 

iĢlerini kaybetmeyecek, ancak iĢ tanımları ve meslekleri değiĢiyor (https://www. 

endustri40.com/endustri-4.0da-insan-robot-ve-istihdam/). Ancak, yeni meslekler, yeni iĢ 

tanımları, yeni sektörler, yeni giriĢimler, yeni iĢ imkân ve fırsatlarını da beraberinde 

getirecektir.  

5. ENDÜSTRĠ 4.0 BAĞLAMINDA GĠRĠġĠMCĠLĠKTE YENĠ YAKLAġIMLAR 

VE FIRSATLAR 

Endüstri 4.0 uygulamalarının önemli beklentilerinden biri yeni hizmet ve iĢ 

modellerinin geliĢtirilmesi ve buna bağlı olarak yeni iĢletme giriĢim türlerinin  ortaya çıkacak 

olmasıdır. Nitekim bu konuda önemli geliĢmeler yaĢanmaktadır. ĠĢ modeli bir iĢletmenin nasıl 

yeni değerler üretebildiğinin, bunları pazar ve müĢteriye nasıl ulaĢtırdığının ve  en nihayetinde 

nasıl gelir elde ettiğinin hikâyesidir Endüstri 4.0 uygulamaları aynı zamanda kendisiyle 

beraber  yeni iĢ imkan ve modellerini de gündeme getirmektedir. 

Endüstri 4.0‟ın, iĢlerin oluĢ süreçlerini esastan etkileyen sanal bir ortamda, nesnelerde 

bulunan bir çip vasıtasıyla  internet tekniği ile birbirlerine bilgi taĢımaları (nesnelerin 

interneti), üç boyutlu yazıcılar gibi büyük teknolojileri, temel verilerle birlikte dijital 

entegrasyon ve veri odaklı hizmetler için yeni fırsatlar oluĢturma ve yeni bilgiler etrafında 

hayal edilemeyecek kadar yeni iĢ modelleri ortaya çıkmaktadır (Soylu, 2018: 50 ).  

Yeni ticari modeller, entegrasyon ve yeni hizmetler etrafında çözümler sunmakta ve 

Ģirketleri bu yükselen değerler doğrultusunda biçimlenmektedirler. Bu bağlamdaki veriler, 

operasyonel etkinlikle iliĢkili olmaktan çok, değer üretmek için yetki verilmiĢ birer varlık 

olarak görülmektedir.  

Yeni GiriĢimciliğin Kodları: Endüstri 4.0‟ın Ģirketlerden ilk olarak beklediği ve  

olmazsa olmazı olan  temel strateji, Ġnovasyon, değiĢim yeteneği, hız ve çevikliktir. Üçüncü 

sanayi devrimini belirlemiĢ olan basit dijitalleĢme, yerini çok çeĢitli teknolojilerin yeni ve 

farklı  biçimlerde bir araya getirilmesi olarak yükselen çok daha karmaĢık Ġnovasyon 

biçimleri Ģeklinde olmaktadır. Bu durum Ģirketlerin yeni iĢ yapma tarzlarını gözden 

geçirmeye zorlamakta ve mevcut iĢlerini daha da geliĢtirmek ve  çeĢitlendirmeye 

zorlamaktadır.  

6. SOSYAL GĠRĠġĠMCĠLĠĞE ENDÜSTRĠ 4.0 GÖZÜYLE BAKIġ 

Ülkelerin, toplumların, iĢletmelerin ve dolayısı ile bireylerin refahına ve ekonomik 

geliĢmesine katkı sağlayan 4. Endüstri devriminin hiç Ģüphesiz giriĢimcilik ve sosyal 

http://www.milliyet.com.tr/egitim/
https://www/
http://www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-birlikte-gelecek-10-yeni-meslek/
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giriĢimcilere de ekonomik refah ve bazı avantajlar sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu 

ekonomik refah ve avantajların nasıl ve neler olabileceğini aĢağıdaki baĢlık ve örneklerle 

açıklanacaktır.  

6.1. Sosyal GiriĢimcilik Nedir? 

Sosyal GiriĢimcilik; çevresindeki sosyal sorunların farkında olan, bunları çözme 

niyetinde olan örgütlerin yenilikçi bakıĢ açısını içeren bir faaliyet olarak görülmektedir. Kendi 

karı için çalıĢmaktan çok, içinde bulunduğu toplumda sosyal değiĢim oluĢturarak, toplumun 

kazancına önemli katkı sağlayan bireyler de sosyal giriĢimci olarak anılmaktadır. BaĢka bir 

açıklamada ise; Ġnsanlığın bir bölümünün ekonomik sosyal ve fiziksel nedenlerle dünyada var 

olan imkan ve fırsatları kendilerine faydalı hale getirebilecek güç ve imkana sahip olmaması 

nedeniyle dıĢlanması, marjinalleĢmesi ve acı çekmesine neden olan dengesizliğini teĢhis 

edebilmek, bu dengesizlik içinde bir fırsat görebilmek, sosyal değer katmak, ilham 

verebilmek, yenilikçi, cesaret ve sebat ile var  olan ancak adil olmayan durumun etkisini  

azaltabilmek adına grubun potansiyelini açığa çıkarmak ve yeni ve kalıcı bir denge 

oluĢturmak. Bu yeni denge çevresinde, hedef grubun ve daha geniĢ bir perspektifte toplumun 

daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesini sağlamaya çalıĢan uzun sürebilecek yeni ve dengeli 

bir sistem olarak tanımlanabilir. (Güler, 2008). 

Netice itibari ile Sosyal giriĢimler, faaliyet gösterdikleri alanlarda kalıcı değiĢim 

yapmayı, çözümlerini yaygınlaĢtırmayı ve uzun vadede toplumun desteğini kazanarak sorunu 

ortadan kaldırmayı hedeflerler. Sosyal giriĢimcilik, bir yönüyle  “hayırseverlikten” de “sivil 

toplum hareketinden” de çok farklıdır. Hayırseverlik, karnı aç olana  “balık vermek” üzerine 

kuruludur.  Sivil toplum projeleri ise temelde “balık tutmayı öğretmek” üzerine kurgulanır. 

Sosyal giriĢimcilik ise bu alanın öncü kuruluĢu Ashoka‟nın kurucusu Bill Drayton’ un dediği 

gibi,  balık vermek ya da balık tutmayı öğretmekle yetinmeyip balık endüstrisini kökten 

değiĢtirmeyi hedefler (TaĢ, H.Y., Küçükoğlu M, Özcan, 2016: 260). 

Sosyal giriĢimcilik, çevresindeki sosyal sorunları bilen ve bu sorunları çözme niyetinde 

olan örgütlerin yenilikçi bakıĢ açısını içeren bir faaliyet olarak görülmektedir. Kendi karı için 

çalıĢmaktan çok, içinde bulunduğu toplumda sosyal değiĢim yaparak, toplumun maddi ve 

manevi kazancına önemli katkı sağlayan bireyler ise sosyal giriĢimci olarak 

tanımlanabilmektedir (Güler, B. K.2011: 79) 

Duke Üniversitesinin sosyal giriĢimcilik ile ilgili yaptığı tanıma göre Sosyal 

GiriĢimcilik, sosyal değeri artırmak için fırsatları görmeyi ve bunları verimli bir Ģekilde 

kullanmayı içeren bir süreçtir. Bu kapsamda Endüstri 4.0 sosyal giriĢimcilik faaliyetlerinin de 

teknolojiyle harmanlanarak artıĢ sağlamasına ve „sosyal giriĢimcilik‟ anlayıĢına yeni bir bakıĢ 

açısı getirilmesine sebep olmuĢtur. Endüstri 4.0 dönemiyle üretimin daha hızlı ve düĢük 

maliyetli olacağından, sosyal giriĢimcilerin de bu alanda daha etkin ve baĢarılı üretim ve 

hizmetlerde bulunmaları mümkün olacaktır.  

6.2. Sosyal GiriĢimcilik Ve Teknoloji 

Özellikle internetin insanların hayatına girmesiyle beraber, birçok alanda olduğu gibi 

Sosyal GiriĢimcilik ile ilgili de çalıĢmaların görünürlüğü artmıĢtır. Projeler büyük kitlelere 

kolayca duyurulmaya ve birçok insan tarafından desteklenmeye baĢlanmıĢtır. Dolayısıyla 

https://www.ashoka.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Drayton
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toplumsal fayda sağlamayı amaç edinen giriĢimler daha nitelikli hale gelmiĢtir. Dolayısı ile bu 

alanda sosyal giriĢimcilere büyük bir alan açılmıĢtır. 

Teknolojinin sosyal giriĢim alanında kullanılmaya baĢlanmasıyla, gönüllülere eriĢim 

çok daha kolay hale gelmiĢ, projelerin maliyetleri ciddi oranda düĢmüĢtür. Bu da projeler için 

kendi kaynağını üretmek zorunda olan sosyal giriĢimler için hayati önem taĢır hale gelmiĢtir. 

Endüstri 4.0‟ın içinde barındırdığı yapay zeka, robotik sistemler gibi teknolojiler, kar amacı 

gütmenin ötesinde toplumsal fayda üretmek için kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda her 

yıl Intel‟in koordinatörlüğünde düzenlenen MAKE IT WEARABLE CHALLANGE  adlı 

yarıĢma ile genç giriĢimciler teknoloji temelli ve toplumsal değer üreten projeler 

üretmektedirler (Vural, 2018).  

Sosyal giriĢimciliğin içinde barındırdığı Ġnovasyon ve sürdürülebilirlik anlayıĢı, endüstri 

4.0‟ın kendisine tekabül etmektedir. Bu yüzden üretilecek yeni değerler, toplum yararına 

kullanılarak sosyal giriĢimcilik alanında değer kazanmaktadır. Beklenti ve umudumuzu bu 

yönde koruyup bu alanda algı oluĢturmaya çalıĢarak, konu ile ilgili baĢarılı ve güzel 

örneklerin hayata geçirilmesi teĢvik edilmesi gerektiğini önerebiliriz. Ayrıca bir çok genç ve 

yetenekli beyinlerin ülkelerine ve insanlığa faydalı ve yararlı iĢler yapma azim ve istekleri bu 

alanda yönlendirilerek baĢta üniversite ve toplumun diğer alanlarında çok daha ileri düzeyde 

sosyal giriĢimcilik iĢletme ve kurumları hayata geçirilebileceğinden Ģüphemiz yoktur.  

6.3. Endüstri 4.0 Sonrasında  Sosyal GiriĢimcilik Örnekleri 

Teknoloji bu kadar hayatımızın içine girmiĢken ve nesnelerin interneti dünyanın 

gerçekliği haline gelmiĢken, toplum yararına değer üretmeye çalıĢan sosyal giriĢimciler, 

teknolojiyi kullanarak çığır açmaya baĢlamıĢlardır. Bu kapsamda farklı ülkeler ve Türkiye‟de 

yapılan birçok sosyal değer ve hizmet üreten faaliyetlerin olduğu görülmektedir. 

Ġngiltereli giriĢimci gençlerin tasarladığı robotik el ile bedensel engeller ortadan 

kaldırılmak istenmektedir. 3D yazıcı ile tasarlanan ve protez ellere göre çok daha az maliyete 

sahip olan robotik el, protezlerden daha çok fonksiyona sahip olması açısından dikkat 

çekmektedir (Vural, 2018).  

Yine benzer bir proje ile Washington Üniversitesi öğrencileri Amerikan ĠĢaret Dilini 

algılayarak sese çeviren eldivenler tasarlamıĢlar ve  (sign aloud) iĢitme engellilerin engellerini 

ortadan kaldırmaya yönelik çözüm üretmeye çalıĢmaktadırlar (University of Washington, 

2016). Bu Ģekilde bir çok iĢitme engellisi bu eldivenlerden istifade ederek, normal insanlarla 

iliĢki kurabilmektedir.  

Yapılan bir diğer proje Fransız sivil toplum kuruluĢu olan Association Pesinet 

tarafından Afrika‟ da meydana gelen çocuk ölümlerinin azaltılabilmesi gayesiyle kurulmuĢtur. 

Buna göre çeĢitli hastalıkları olan çocukları ailelerini tespit ederek oluĢturdukları veri 

tabanına kaydederek, tedavilerin sistem üzerinden aktif olarak izlenebilmesine olanak veren 

bir yazılım tasarlanmıĢtır (Vural, 2018). Bu vesile ile çocuk ölümlerinin önüne geçilmeye 

çalıĢılıyor. 

Yabancı giriĢimciler Endüstri 4.0 da ilerleme kaydederken Türk giriĢimciler de konuyla 

ilgili ciddi çalıĢmalar yürütmektedirler. Bunlardan birkaçına değineceğiz. Zafer Elcik isimli 

genç giriĢimci, ilk olarak otizmli kardeĢinin öğrenmeye yönelik kabiliyet ve  becerilerini 

geliĢtirebilmek amacıyla, bilgisayar destekli bir uygulama üreterek, tüm otizmli çocukların 
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“kendi kendine yeten bireyler” olmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir (Otsimo, 2017). 

Proje çok kısa sürede dikkatlerden kaçmamıĢ ve birçok otizmli birey tarafından kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

2016 yılında Türk sosyal giriĢimciler, Türkiye‟de yazılım sektöründe yüksek 

denilebilecek kadar çok fazla insan kaynağına ihtiyaç olmasına rağmen, yeni ve genç 

mezunların bu açığa cevap veremeyip iĢsiz kaldığını görerek, bir platform oluĢturdular. Buna 

göre giriĢimci genç iĢsizleri „‟kodluyoruz‟‟ platformuyla uygun bir eğitimle eğiterek yazılım 

sektöründeki açığı kapatmayı hedeflemektedirler. Gönümüzde bu çalıĢmalarına hızla devam 

eden sosyal giriĢimciler, düzenledikleri etkinlikler ve  eğittikleri gençlerle hem onlara 

istihdam imkanı sağlıyor, hem de teknoloji sektöründeki yetenek açığını kapatmayı 

hedeflemektedir (Kodluyoruz, 2017). 

DoğuĢtan görme engelli olan KürĢat Ceylan, görme engellilerin hayatlarını 

kolaylaĢtırmak için akıllı bir baston tasarladı. Tasarlanan bu bastonla görme engellilerin, baĢ 

ve göğüs hizasında kalan tüm engelleri algılayabilmesi ve telefonlarını baston aracılığıyla 

kontrol etmeleri sağlanmıĢtır (Arı Kovanı, 2016). Baston geliĢtirilerek navigasyon özelliği 

gibi özellikler eklenmeye devam etmektedir. Bu alanda 4. Sanayi devrimine ait teknolojik 

imkanlarının bu alanda faydalı olacağına inanıyoruz. 

Yine 2015 yılında üretilen gıdaların %70‟inin çöpe gittiğini tahmin eden ve bu israfı 

önleyerek ihtiyaç sahiplerini sevindirmek isteyen Olcay Silahlı ve Arda Erken isimli Türk 

sosyal giriĢimciler bir bağıĢ platformu oluĢturdular. OluĢturulan platformda tarihi 

geçmemesine rağmen çöpe atılacak gıdaları, ihtiyaç sahiplerine vermeyi hedeflenmektedir. Bu 

söz konusu giriĢim sayesinde 6 ay kadar kısa bir sürede 70 tondan fazla gıda 30.000 den fazla 

ihtiyaç sahibine ulaĢtırılmıĢtır (Fazla Gıda, 2015). 

Bu anlamda sosyal giriĢimcilik faaliyetlerin de bulunan tüm Dünya‟daki sosyal 

giriĢimci  genç ve diğer gruplardaki insanları desteklemek ve onlara yardımcı olmanın önemli 

olduğunu vurgulamak isteriz.  Ayrıca bu tür sosyal giriĢimcilik faaliyetlerinin diğer insanlara 

da örnek olmasını temenni ediyoruz. Diğer taraftan 4. Endüstri Devrimi ile birlikte 

kullanılabilen yüksek teknoloji imkânlarının da bu alanlarda faaliyet ve iĢ yapmak, 

giriĢimcilerin iĢlerini kolaylaĢtıracağını düĢünüyoruz.  

SONUÇ 

ÇalıĢmada örnekleri verilen sosyal giriĢimler gibi teknoloji kullanılarak toplum 

faydasını maksimuma çıkarmayı hedefleyen projeler her geçen gün hem sayı olarak hem de 

görünürlük olarak artıĢ sağlamaktadır. Özellikle sosyal medyanın da etkisiyle üretilen bu 

sosyal değerler birçok ihtiyaç sahibi tarafından kullanılmakta ve hayatları kolaylaĢtırmaya 

devam etmektedir. 

Teknolojinin beraberinde getirmiĢ olduğu bazı olumsuz yönleri olsa da, ülkelerin, 

toplumların ve hatta   bireylerin teknolojiden kaçınması çoğu zaman mümkün olmamaktadır. 

Bu yüzden teknoloji desteğiyle üretilen  katma değerin sosyal alanlarda kullanılarak topluma 

bir faydasının olması amacıyla hareket edilmeli ve bu tarz giriĢimler desteklenmelidir. Bu 

Ģekilde bilinçli yapılacak olan yatırım ve üretimlerden baĢta  devletler ve firmalar olmak üzere 

her kesimin olumlu bir Ģekilde istifade etmesi beklenmektedir. Ülkesi ve iĢletmeleri zengin 
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olan demokratik toplumlarda bireylerin bu zenginlikten pay almamaları düĢünülemez. 

Dolayısı ile bireylerde refah içinde olacaklardır. 

Sosyal giriĢimciliğin içinde barındırdığı Ġnovasyon ve sürdürülebilirlik anlayıĢı, endüstri 

4.0‟ın kendisine tekabül etmektedir. Bu yüzden üretilecek yeni değerler, toplum yararına 

kullanılarak sosyal giriĢimcilik alanında değer kazanmaktadır. Beklenti ve umudumuzu bu 

yönde koruyup bu alanda algı oluĢturmaya çalıĢarak, konu ile ilgili baĢarılı ve güzel 

örneklerin hayata geçirilmesinin teĢvik edilmesi gerektiğini önerebiliriz. Ayrıca bir çok genç 

ve yetenekli beyinlerin ülkelerine ve insanlığa faydalı iĢler yapma isteklerini, bu alana 

yönlendirilerek, illeri düzeyde sosyal giriĢim, iĢletme ve kurumlarının hayata 

geçirilebileceğinden Ģüphemiz yoktur.  
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ÖZET 

Günümüz dünyasında çağa ayak uydurabilmek ve geliĢmiĢ ekonomilerin seviye 

atlaması geliĢmekte olan ekonomilerin ise geliĢmiĢ ekonomiler seviyesine ulaĢabilmek için 

inovasyon yapması Ģart olmuĢtur. Bu nedenle klasik sanayi kavramının artık yetmediği 

kaynakların sınırlı ihtiyaçların ise bitmediği günümüz “tüketici” dünyasında teknoloji ile 

birlikte daha nicel bir meta arayıĢına gidilmiĢtir. Ġnovasyonla birlikte daha rekabetçi bir 

anlayıĢa yönelen ve rekabette var olabilmenin ön koĢulu olarak makinelere dolayısıyla 

sanayiye akıl yükleme üretim için Ģart olmuĢtur. Sanayi 4.0 denilen bu olgu sanayilerin 

hayatta kalabilmesi için bir ön koĢul olmuĢtur. 

Sanayilerin akıllanması demek insanın devre dıĢı kalması anlamına gelememektedir. 

Zaten makineye akıl kazandıran insanın kendisi olduğundan, aklın ve emeğin eğitilmesinin 

Ģartı eğitimin kavramsallaĢtırılması gereğidir. Sanayi 4.0 olgusuna eğitimin doğru entegre 

edilmesi iĢsizlik yaratmayacağı gibi yeni iĢ kollarının açılmasına da olanak sağlayacaktır. 

 Anahtar Sözcükler: Sanayi 4.0, Teknoloji Eğitim, Ġstihdam 

ABSTRACT 

In today‟s world, to keep up with the century, innovation is a must to level up for the 

developed countries and to reach to the level of developed countries for developing countries. 

Because of this reason, classic industry concept is not sufficient as resources are limited and 

demands are endless in today‟s “consumer” world and we are looking for more quantitative 

products. Machinery is precondition to exist in competition as the industry is directed to a  

more competitive understanding  with innovation so uploading intelligence is a condition. 

This concept is defined as Industry 4.0. and it is a precondition to survive in the industry. 

 It does not mean that people will be disabled when the industry smartens up. As the 

machinery is smartened up by the people, education should be conceptualized for education of 

the mind and labor. When the education is integrated to Industry 4.0. concept, it will not cause 

unemployment, it will also create opportunity for creation of new business lines.  

 Key Words: Industry 4.0., Technology Education, Employment  
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GĠRĠġ 

Son yıllarda, özellikle geliĢmiĢ ülkelerin, üzerinde yoğun bir Ģekilde çalıĢtıkları  sanayi 

4.0, geleceğin sanayisinin ne ve nasıl olacağını açıklayan bir kavramdır. Sanayi 4.0‟ın 

önemini kavrayan ve geleceğin akıllı bir teknolojiyle sanayide buluĢacağını bilen geliĢmiĢ 

ülkeler Ģimdiden çalıĢmaya koyulmuĢlardır. Peki, nedir bu sanayi 4.0?Ġnsanlığın bugün için 

ekonomi tarihinde ulaĢtığı son aĢamayı ki birçok bilim adamı tarafından”Bilgi 

ekonomisi”,”Dijital ekonomi”,”Sanayi Ötesi Toplum” vb. kavramlarla da tanımlamaktadır. 

Bilginin bir ekonomik değere sahip olarak diğer üretim faktörlerinden öne çıktığı bilgi/bilgi 

teknolojisi temelli bir ekonomi ve toplumsal yaĢamdan bahsetmek mümkündür. Rekabetin  

daha da keskinleĢtiği bu dönemde, çok hızlı bir Ģekilde geliĢen teknolojiyi ve bilgi akıĢını 

takip eden veya buna sahip olan ülkeler rekabet üstünlüğü elde etmektedirler. Ancak 

geleceğin, sadece bilgi ile değil o bilgiyi üretecek, onu teknolojiye dönüĢtürecek ve 

uygulayacak insanların varlığı ile müreffeh olacağının farkına varan geliĢmiĢ ülkeler, 

geleceğin akıllı fabrikalarını kurmak ve üretmek için eğitimin farkına varmıĢ olup, eğitime ve 

insana daha çok yatırım yapmıĢlardır. 

Teknolojinin hızla geliĢmesiyle birlikte sanayi dünyası da buna paralel olarak 

yükselmekte ve değiĢimler yaĢamaktadır. Teknoloji ve sanayinin uyum içinde ve birbirini 

destekleyerek yükselmesi eğitim sayesinde mümkündür.Bugünkü ekonomi 

“sektörler”,”teknolojik altyapı” yanında ihtiyaç duyulan “meslek türleri” açısından da farklılık 

göstermektedir. Geleceği Ģimdiden baĢlayarak oluĢturmaya çalıĢan sanayileĢmiĢ ülkeler, 

geleceğin teknik beceri sahibi bireyler tarafından oluĢturmanın önemini görmüĢler ve ona 

göre bir eğitim sistemi düzenlemiĢlerdir. Nitekim Almanya ve Japonya gibi teknolojiyi 

sanayide kullanmak isteyen ülkelerin meslek okullarına giden örgenci sayıları diğer ülkelere 

göre yüksektir. Bu nedenle, bu üretim sistemini geliĢtirmeye ve kullanmaya çalıĢan ülkelerin 

eğitim reformunu yıllar önce yaptığından Sanayi 4.0‟a hazırdırlar. Ayrıca geleceğin sanayisi, 

Sanayi 4.0‟a iĢlerlik kazandıran “yazılım teknolojisi” olduğu için ve bu bir mekan ve bir 

çalıĢma saati gerektirmediğinden, geliĢmekte olan ülkelerdeki yetiĢmiĢ insan gücü bu süreç 

içerisinde var olabilir. 

Türkiye gibi genç nüfusun olduğu ülkemizde Sanayi 4.0‟ın ihtiyaçları doğrultusunda bir 

eğitim vermeliyiz. Aksi takdirde çağa uyum sağlayamayan iĢ gücümüz nedeniyle iĢsizlik 

artacak ve nitelikli eleman gerektirecek pozisyonlarda açık olacaktır. Daha önceki üç sanayi 

devrimini kaçıran ülkemizin bu dördüncü devrimi kaçırma lüksü yoktur. Bu yol ise, meslek 

okullarına biraz daha ağırlık ve önem vererek ve teknik bilimler bölümlerini özellikle 

mühendislik ve fen bölümlerini okuyan öğrencilerin eğitimi sistemini düzenlemekten geçiyor. 

Aksi takdirde düĢük iĢgücü maliyetlerimizin ve genç nüfusumuzun bir anlamı olmayacaktır. 

Bu nedenledir ki gelecek nesillerimizi teknolojiye uyum sağlayabilecek ve hatta uyum 

sağlamakla kalmayıp bu teknolojileri üretebilecek ve pazarlayabilecek bireyler olarak 

yetiĢtirmeliyiz. Eğer biz geleceğimiz olan çocuklarımızı araĢtıran, üreten bir birey olarak 

yetiĢtirmezsek bugün olduğu gibi sanayi ve teknolojiye bağımlı halde devam ederiz. 

Günümüzde, tüm bu olan geliĢmeler nedeniyle modernizmden postmodernizme doğru 

bir gidiĢ vardır. GeçmiĢte yaĢanan teknolojik geliĢmeler, modernizmle birlikte tek tip bir birey 

yetiĢtirmekte ve postmodernizme geçiĢle birlikte kiĢiliğin özelliği, problem çözme ve iletiĢim 
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becerileri gibi nitelikler bireyler kazanabilmektedir. Postmodern toplumlarda; eleĢtirel 

düĢünme, yaratıcı düĢünme, bilgi, evrensel olma ve esnek nitelikli bireyler önceliklidir. 

Sanayi ve teknoloji toplumlarını yaratan bu yeni toplum çeĢidi eğitim ile var olabilir. 

1.SANAYĠ 4.0 NE DEMEKTĠR? 

Yeni bir olgu olan sanayi 4.0 terimi, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde ilerlemeyle üretim 

argümanlarının dijital dönüĢümünü ifade etmektedir. Üretim mekanizmasının her aĢamasının 

dijitalleĢmesi, makine-insan-altyapı iliĢkisinin sağlanması sanayide bir anlayıĢ değiĢikliğine 

neden olmuĢtur. Buhar gücünden mekanik sistemlere geçilen, günümüzde ise siber fiziksel 

sistemlerin yer aldığı bir anlayıĢ tüm dünyada kabul görmüĢtür(TÜBĠTAK,2016 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v27aralik2016.pdf). 

Sanayi 4.0 terimi, modern otomasyon veri alıĢveriĢini ve imalat sanayini içinde 

bulunduran jenerik bir olgudur. Bu olgu diğer üç sanayi devrimlerinden sonraki ve daha 

geliĢmiĢ bir basamağı ifade etmek amacıyla türetilmiĢtir. Birinci sanayi devrimi su ve buhar 

gücüyle üretimi gerçekleĢtirmiĢ, ikincisi ise elektrik gücüyle seri üretimin yolunu açmıĢtır. 

Üçüncü sanayi devrimi elektronik ve bilgi teknolojisi aracılığıyla üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. 

Sanayi 4.0 ise üçüncü devrimden yararlanarak bir kaynaĢma içerisinde bir sonraki sıçramayı 

ifade etmektedir. Ama farklı olarak hız, kapsam ve sistemsel açıdan bir basamak atlayıĢını 

göstermektedir. Bir dönüĢümsel anlayıĢa sahip olduğu için her sektörü temelinden 

sarsabilecek üretim, yönetim ve yönetiĢim argümanlarını değiĢtirmeye neden 

olacaktır(Kozanoğlu,2016:18-19). 

Dünyanın ekonomik düzenine bakıldığında sanayinin ülkelere en fazla rekabet gücü 

sağladığı sektör olduğu ve üretimden elde edilen çıktıların katma değeri yükseksek olduğu 

açıktır. Belli bir değer harcayarak üretilen bu çıktılar kiĢinin bilgi ve biliĢim ihtiyacını 

kaçırmak için gereklidir. Sanayide üretilen ürünlerin/çıktıların değeri ona yüklenen sistemler 

ve yapay zekâlarla daha da arttırılmaktadır. Fabrikaların akıllanması bu nedenledir ki 

ülkelerin var olabilme yarıĢındaki öncelikleridir.  

 
ġekil.1: Sanayi Devrimleri AĢamaları 

Kaynak: KPMG,2015. https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2016/08/tr-sanayi-4.PDF 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v27aralik2016.pdf
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Fabrikaların dijitalleĢmesi, üretimin akıllı makineler tarafından yapılması, sensörlerin 

yardımıyla üretimin dijitalleĢmesi ve buna bilgi teknolojilerini de katarak siber-fiziksel 

sistemler yardımıyla bilgisayar aracılığıyla üretimin kontrol altına alınması “sanayi 4.0” 

olarak algılanmaktadır(TÜSĠAD,2016 http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf).. Ġlk 

olarak Almanya‟da gündeme gelen bu kavram, Alman Hükümetinin 2011 yılında sanayi 4.0 

projesi 2013 yılında bir araĢtırma konusuna dönüĢtürülmüĢtür. Alman Hükümeti bu projeye 

120 milyon euro fon sağlamıĢtır(KPMG,2015 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2016/08/tr-sanayi-4.PDF). 

2.ÜRETĠM ĠÇĠN SANAYĠ 4.0 

Çoğu sektörde, öncü firmalar üretim hatlarını iĢ gücü maliyeti düĢük olan yerlere 

kaydırmıĢtır. Bu sebeple üretimin büyük kısmının bu düĢük iĢ gücüne sahip bölgelere 

kaymasının önlenmesi açısından biliĢim teknolojilerinin yardımıyla üretim maliyetlerinin 

azaltılması amaçlanmıĢtır. Sanayideki bu değiĢimin sağlanması, ülkelere rekabet avantajı 

sağlayacaktır. Firmalar açısından bakarsak eğer maliyetlerdeki azalıĢ, toplam verimlilikteki 

artıĢla kazanımlar gerçekleĢecektir (TÜBĠTAK,2016 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v27aralik2016.pdf ). 

Sanayi 4.0 terimi, akıllı fabrika görüĢüyle günümüz üretim teknolojisinin baĢkalaĢımını 

ve siber-fiziksel üretim tekniklerini ifade etmektedir. Üretim alanlarının bu kavram ile 

otomatik bir Ģekle bürünmesi iĢ yükünü makinelere vermektedir. Akıl yüklenen bu Ģekildeki 

üretim imalat, Ar-Ge ve dağıtıma kadar tüm süreci belirleyecektir. Böylece daha verimli bir 

üretim olacak, verimlilik artacaktır. Sonuçta ise daha geliĢmiĢ bir ağa yayılan üretim aĢaması 

büyük bir bilgi sistemi Ģeklini alacaktır(KPMG,2015) 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2016/08/tr-sanayi-4.PDF). 

 Üretim koordinasyonunun eĢanlı gerçekleĢtiği, ihtiyaç duyulan üretim bilgisinin harici 

alanlardan çekildiği, kayıp ve firelerin sensör kontrolleri ile büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı, 

üretimde zaman ve mekan yakınsaması yaratan Sanayi 4.0 kaynak tasarrufu konusunda da 

geliĢmeleri içermektedir (Alçın,2016:20). 

Ġnovasyon ve teknolojinin önemli bir yer tuttuğu sanayi 4.0, ürün geliĢiminden üretim 

alanına kadar her yerde fabrikaları gelecek adına Ģekillendirecektir. Üretim, kiĢiselleĢtirilerek 

kısa zamanda üretim ve satıĢ potansiyeli anlamına gelecektir. 

3.SANAYĠ 4.0 ĠÇĠNDE EĞĠTĠMĠN DÖNÜġÜMÜ 

Dünyada meydana gelen değiĢimin geliĢmekte olan ekonomilerin demografik ve doğal 

kaynak bakımından zengin oluĢları, teknoloji üretme ve bunu rekabet Ģansına çevirmesi, 

politikaları ve yatırımları belirleyici öğeler olarak öne çıkmaktadır. Teknoloji yoğun olarak 

çalıĢan firmalar bu rekabet yarıĢında lider konumuna gelmeleri kaçınılmazdır. Ekonomilerin 

devamlı ve rekabetçi yapılara bürünmesi için bilgi merkezli, güçlendirilmiĢ, yarıĢmacı bir 

endüstriyel üretim oluĢumuna gereksinim duymaktadır. Bu, sadece uluslar arası rekabette bir 

nitelik kazanmak için beĢeri sermayenin nitelikli hale dönüĢmesiyle var olabilecektir. Bunun 

olması içinde ekonominin, sanayinin ve iĢverenlerin talebi doğrultusunda, okullarda 

verilebilen “mesleki eğitim sistemi”nin önemi vurgulanmalı ve hayata geçirilmelidir(Eğitim 

ve DönüĢüm Vakfı,2017). 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2016/08/tr-sanayi-4.PDF
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v27aralik2016.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2016/08/tr-sanayi-4.PDF
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Modernizimden postmodernizime doğru giden dünyamız bir anlayıĢ ve kavrayıĢ 

değiĢimine doğru gitmektedir(KırbaĢoğlu  Kılıç ve Bayram,2104:373). Sanayi 4.0 dediğimiz 

bu anlayıĢ değiĢiminin, beklentileri karĢılayacak teknolojiyi her anlamda dizayn edecek, 

geliĢtirecek, üretecek ve bu teknolojik çıktıyı kullanabilecek emek gücünün eğitimini 

kaçınılmaz kılmaktadır. Bu anlayıĢın gerçekleri, düĢünme becerilerine sahip, bilmenin yeterli 

olmadığı, düĢünmenin hayatın bir parçası olduğu yöntemlerdir. Bunun içindir ki eleĢtirel 

düĢünme, yaratıcı düĢünce, bilimsel ve analitik düĢünme gibi anlayıĢları bir amaç edinen ve 

anlamda bireylerin yetiĢtirilmesine önem veren bir eğitim anlayıĢının yerleĢtirilmesi 

önemlidir. Bu durum tüm üretim aĢamasından ve hatta yaĢam boyu öğretim olmak üzere geniĢ 

bir yelpazeye yayılmalıdır. Üniversiteler ise, bu amaca ulaĢmak için eğitim kalitesini 

arttırmak, öğretimi teknoloji ile bütünleĢtirmek, inovasyon odaklı çalıĢmalar yaparak dijital 

okuryazarlığı arttırmak adına eğitim çalıĢmalarını arttırmalıdır (Nar,2017: Nar,B.(2017). 

Endüstri 4.0 Tamam. Peki ya Eğitim 4.0? , http://www.egitimdeteknoloji.com/endustri-4-0-

tamam-peki-ya-egitim-4-0/). 

Dijital teknolojilerin eğitimi hayatın bir parçası olduğu, biliĢsel dünyanın ihtiyaçlarına 

cevap verebilen, çocukluktan baĢlayıp günümüze kadar devam edebilen bir eğitim sistemi 

rekabet için Ģarttır. Bu ise, meslek liselerine gereken önemin verildiği bir anlayıĢla olacaktır. 

YaĢanacak olan bu geliĢmeler ve eğitimde yapılacak olan iyileĢtirmelerle meslek liselerini,n 

tam anlamıyla geliĢmesi uzun vadede sanayi 4.0‟ a uyarlanarak eğitim ve istihdam 

uyumsuzluğunu ortadan kaldıracaktır(Sak,2016: https://www.dunya.com/kose-yazisi/egitim-

40-olmadan-sanayi-40-filan-olmaz/27537). 

4.TÜRKĠYE VE SANAYĠ 4.0 

Genç nüfusumuzun fazla olduğu gerçeği ülkemiz açısından sanayi 4.0‟ın ihtiyaçları 

doğrultusunda bu yaĢ grubunun eğitilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iĢsizlik oranı 

artarken, belli bir nitelik ihtiyacı gerektiren iĢlerde bir açık pozisyon oluĢacaktır. Dördüncü 

sanayi devriminde baĢarılı olmamızın koĢulu eğitimden geçmektedir. Yoksa sanayileĢmiĢ 

ülkelere nazaren düĢük iĢ gücü maliyetimizin ve üretkenliğimizin bir manası kalmayacaktır. 

Bunu baĢarabilmek içinde hiç geç kalmadan hem ülke hem de firmalar olarak sanayi 4.0 

stratejilerinin belirlenmesi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve politikaların saptanması 

ve uygulanması gerekmektedir. Çünkü yıllar sonra bu değiĢen Ģartlar nedeniyle ortaya çıkan 

yeni mesleklere ihtiyacımız olabilecektir(Ekonomik Forum,2016). 

Hem makine ithalatçısı hem de ihracatçısı konumunda olan Türkiye, daha çok akıl 

yüklenemeyen makineler ihraç etmektedir. Ġthal edilen makinelerin çoğu da akıllı makineler 

ve kıymet olarak da daha pahalı olan aletlerdir. Ürettiğimiz makinelere akıl yüklenmeden ve 

metal maliyeti yüksek ucuz aletler üretmekteyiz.  Bu değiĢim ancak bir politika haline 

gelmesiyle olumlu sonuç verecektir(Ekonomik Forum,2016). 

http://www.egitimdeteknoloji.com/endustri-4-0-tamam-peki-ya-egitim-4-0/
http://www.egitimdeteknoloji.com/endustri-4-0-tamam-peki-ya-egitim-4-0/
https://www.dunya.com/kose-yazisi/egitim-40-olmadan-sanayi-40-filan-olmaz/27537
https://www.dunya.com/kose-yazisi/egitim-40-olmadan-sanayi-40-filan-olmaz/27537
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ġekil.2:Türkiye‟nin Küresel Değer Zincirindeki Konumu 

Kaynak: TÜSĠAD, 2016, http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf 

Ülkemizde teknoloji kullanımı yoğun olsa da dijital dünyada bu tek baĢına yeterli 

değildir. Çünkü artık nesnelerin sistemlerinin geliĢmekte olduğu zamanımız da Türkiye, ülke 

olarak bunu gerçekleĢtirmek zorundadır. GeliĢmiĢ ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon 

çalıĢmalarının yüksek oranda görülmesi, ülkemizin de bir eksiği olan Ar-Ge harcamalarına 

yönelmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkemizin teknoloji bazlı ürün geliĢtirmesi ve bu 

ürünlerin ihracatına yönelmesi sanayi 4.0‟ı yakalaması açısından kritik bir yere sahiptir(Bulut 

ve Akçacı,2017:70).   

SONUÇ 

Sanayi, kendi yıktığı devrimlerden baĢlayarak günümüze daha geliĢerek ve insanın 

kendi aklına bir Ģeyler katarak birikimli olarak ilerlemiĢtir. Nitekim bazı ülkeler kendi 

olanakları ile ilerlemiĢ bazı ülkeler ise var olan yapının üzerine belli eklemeler yaparak 

geliĢmiĢtir. Zaten ülkelerin sanayileĢme hızının ve sanayileĢip(mediği) kendi iç 

dinamikleriyle ilgilidir. Bununla birlikte sanayi 4.0‟a ayak uydurabilme hızı tam bu nedenle 

farklı olacaktır. Çünkü yenidünyanın bir Ģekli olan bu olgu ülkelerin tarihsel endüstri arka 

planı, eğitim, inovasyon ve Ar-Ge harcamaları gibi kendi iç dinamikleri ile birlikte 

geliĢecek/değiĢecek bir olgudur. Bu tekno-sistem içinde var olabilmek için ülkelerin rekabet 

edebilmesi gelecek adına bir sistem değiĢikliğini daha beraberinde getirecektir. 

Sanayi 4.0‟ın önemine dikkat çeken ve önemseyen her ülke eğitim sisteminde bilime ve 

daha çok uygulamaya önem vermiĢtir. Eğitim aslında sanayi 4.0‟ın anahtarıdır ve o kapıdan 

girmek için eğitim sistemini düzenlemeli ve çeĢitlendirmeliyiz. Bilmenin yetmediği, analitik 

düĢünen ve bilgiyi uygulayan insanın gerektiği bu düzen, nitelikli, bilgiyi yorumlayan, karar 

alabilen ve bilgiyi nerede ne zaman kullanacağını bilen insanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu 
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nedenle mesleki ve daha çok uygulama alanında ve konularında yetiĢen insanların varlığı 

sanayi 4.0 için gereklidir. Mühendislik alanlarına sadece teorikte değil pratikte de ihtiyaç 

vardır. Sahada kalmak ve olmak için bu alanlara yönelmeli ve geleceği(öğrenciler) bu alanlara 

yöneltmeliyiz. 

Ülkemiz, kapasite açısından belli bir potansiyele sahiptir. Bu fırsatı kaçırmamak için 

topyekün olarak tüm paydaĢları toplayarak, eĢgüdümlü ve sağlıklı politikalar uygulayarak bir 

sonuca varılabilecektir.  
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ÖZET 

Orta Gelir Tuzağı belli bir ülkede kiĢi baĢına düĢen milli gelirin belli bir düzeye 

eriĢtikten sonra o düzeyde sıkıĢıp ilerleyememesi durumunu ifade eder. Bu duruma düĢen 

ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarına iliĢkin, düşük yatırım oranları,imalat sanayinde 

yavaş büyüme, endüstriyel çeşitliliğin sınırlı olması ve işgücü piyasasındaki aksaklıklar gibi 

ortak özellikler söz konusudur.Orta Gelir Tuzağına yakalanmayan veya kurtulmanın yollarını 

baĢarıya uygulayan ülkeler var. Bunların ortak özelliği ise Ar-ge harcamalarının GSYĠH‟daki 

yüksekliği, inovasyon yatırımları ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki artıĢ olarak 

nitelendirilebilinir. Orta Gelir Tuzağında olmasa bile buna dair riskler taĢıyan Türkiye için 

bunu yaĢamayan veya bundan kurtulan Güney Kore gibi ülkelerin yol göstericiliği önemlidir. 

Anahtar sözcükler: Orta Gelir Tuzağı, Ġnovasyon, Ar-ge 

ABSTRACT 

Middle Income Trap refers to the situation where the per capita income in a given 

country can be trapped at that level after reaching a certain level. In terms of the economic 

and social structure of the countries falling under this situation, there are common 

characteristics such as low investment rates, slow growth in the manufacturing industry, 

limited industrial diversification and labor market disruptions. There are countries that are not 

caught in the Middle Income Trap or have successfully implemented the means of getting rid 

of them. The common feature of these is that AR-GE expenditures are high in GDP, 

innovation investments and increase in the production of high-tech products. Middle Income 

Trap that do not live in it, even if Turkey carries risks, for guidance on this or that survivors of 

countries like South Korea are important. 

Keywords: Middle Income Trap, Innovation, Ar-ge 

GĠRĠġ 

Orta gelir tuzağı (middle income trap) kavramını ilk ortaya koyanlar Gill ve 

Kharas(2007)‟tır. Onlara göre, bu tuzağa yakalanan ülkelerin, düĢük ücretli fakir ülkelere 

karĢı standart imalat sanayi ürünlerinde rekabet gücü zayıflıyorken diğer yandan inovasyona 

dayalı büyüyen zengin ülkelere ise yaklaĢmakta zorlanırlar. Kavram herhangi bir ülke için 

büyümenin nispeten kolay olan ilk aĢamaları geçildikten adeta büyümenin sınırlarına 
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yaklaĢırken,üretkenlik kazanımlarına dayalı sürdürülebilir bir büyüme sürecine geçiĢin 

zorluklarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu geçiĢin sağlıklı yapılabilmesi içinbazı 

yenilikçi argümanların devreye girmesi gerekir. 

Orta gelir tuzağıyla ilgili önemli bir husus kavram/soruna iliĢkin kriter(ler)in 

belirlenmesidir. Bu konuda farklı yaklaĢımlar söz konusudur. Kavram ilk ABD‟de 

kullanıldığın için ABD‟de kiĢi baĢına düĢen gelirin %20‟si ülkeler için eĢik olarak kabul 

edilmiĢtir. Daha sonra Dünya Bankası 2012 yılı Dünya Kalkınma Raporu ile kiĢi baĢına gelir 

aralıkları üzerinden ekonomileri “DüĢük, Orta-Alt Orta-Üst Orta- ve Yüksek Gelirliler” 

Ģeklinde sınıflandırmıĢtır. Nitekim Türkiye 2012 yılındaki kiĢi 10540 dolar baĢına gelir ile Üst 

orta gelirli ekonomilerde (3.976 – 12.275 dolar arası) yer almaktadır.Orta gelir tuzağı için 

sadece kiĢi baĢına gelir düzeyini veya aralığını kriter kabul etmek sorunun sebebini tek 

boyuta, ortalama büyüme hızına, indirgemek olup sorunun kapsamını ve boyutlarını görmeyi 

engellediği gibi tuzaktan çıkmaya dair çabaları da kısırlaĢtırır. Bu hususların öngörüsüyle 

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Ekonomi Profesörü Barry Eichengreen ve arkadaĢları 

 orta gelir tuzağını;(1) Fert başına gelir düzeyinin (2005 sabit fiyatlarıyla) 16.000 dolara 

yükselmesi;(2) Fert başına gelirin ABD düzeyinin yüzde 58‟ine ulaşması gibi yine gelir 

düzeyi ile ilgili kriterlerin yanında, (3) Ülke içinde imalat sanayiinin toplam milli gelirin 

yüzde 23‟üne ulaşması kriteri ile birlikte daha kapsamlı değerlendiriyorlar. Bu yaklaĢımlar 

üzerinden orta gelir tuzağı ile ilgili sorunun, dolaysız veya dolaylı olarak ekonomik büyüme 

etrafında tezahür ettiğini ve sorunun çözümünün deüretkenlik kazanımlarına 

dayalı sürdürülebilir büyümeyi sağlamayadönük stratejiler geliĢtirmeye dayandığı 

göstermektedir. Büyümeyi ise uzundönemde; ”sermaye birikimi”, ”iĢgücü-istihdam artıĢı” ve 

“toplam faktör verimliliği” belirler. Büyüme sürecinin ilk aĢamalarında ilk iki faktör etkili 

iken, uzun dönemde büyümeyi sağlamak için toplam faktör verimliliğinin arttırılması gerekir. 

Orta gelir tuzağına yakalanmamak için veya çıkmak için nelerin yapılması gerektiğini 

gösteren dünyadaki örnekleri ve onların neler yaptıkları, nasıl seviye atladıkları yol 

göstericiliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Örneği Güney Kore‟de korumacılık ve 

destekler sayesinde, Ģirketlerde artan inovasyon ve Ar-Ge çalıĢmaları teknoloji geliĢmiĢ ve 

bilgi- teknoloji yoğun üretim sayesinde güç kazanan Samsung, LG, Hyundai gibi dev Ģirketler 

doğmuĢtur. Ayrıca KOBĠ‟leri destekleyerek geliĢen ve orta gelir tuzağında inovasyona yaptığı 

yatırımla çıkan Tayvan ise konumuz açısından araĢtırılmaya değerdir. 

Ġnovasyon ve Ar-Ge yatırımlarıyla geliĢen teknoloji sayesinde artan verimlilikle 

yaĢanan büyüme, yatırımların uzun dönemli bir meyvesidir. Burada kilit rol inovasyon ve Ar-

Ge‟de yaĢanan geliĢmelerdedir. Örneğin, Türkiye‟nin Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı 

%1 bile değildir. Oysa ki yüksek gelirli ülkelerde bu oran %1.5 ile %3.5 arasındadır. Ülkemiz 

henüz bu tuzak içinde değildir ama yüksek bir kiĢi baĢına gelir seviyesine çıkmak ve „tuzak‟ 

riskine girmemek adına, inovasyon sayesinde bir üst seviyeye çıkarak yüksek teknolojili ve 

katma değerli ürünler üretmek yararımıza olacaktır. Ġnovasyonla verimliliği artırıp kaliteli 

büyümeyi gerçekleĢtirmek sadece orta gelir tuzağından çıkmanın yolu değil artık küresel 

dünyada var olabilmenin de gereği olmuĢtur. 
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1. Tanım Olarak Orta Gelir Tuzağı  

Orta Gelir Tuzağı belli bir ekonomik sistemde kiĢi baĢı milli gelirin belli bir noktaya 

vardıktan sonra o noktada sıkıĢıp ilerleyememesi durumunu ifade eder. Dolayısıyla orta gelir 

tuzağı durumunda ekonomik durgunluğun varlığı söz konusu olur. Asıl önemli olan Ģey ise 

hangi gelir seviyesinin orta gelir olarak alınmasıdır (YaĢar ve Gezer, 2014: 129). Orta gelir 

tuzağı için belirlenen farklı kriterler söz konusu olabilmektedir. Bu kavram ilk olarak ABD‟de 

kullanıldığı için bu ülkenin kiĢi baĢı milli gelirinin % 20‟sine sahip ekonomilerin orta gelir 

tuzağında olduğu varsaymıĢtır. Bir baĢka kriter de Dünya Bankası tarafından „‟atlas metodu‟‟ 

yöntemiyle belirlenen yıllık kiĢi baĢı ortalama gelire dayalı sınıflandırmadır. Bu 

sınıflandırmaya göre ekonomiler dört gruba ayrılmıĢtır. Bunlar (Yıldız, 2015: 156): 

 DüĢük gelirli ekonomiler (1005 $ ve altı) 

 Alt-Orta gelirli ekonomiler (1006-3975 $ arası) 

 Üst-Orta gelirli ekonomiler (3976-12275 $ arası) 

 Yüksek gelirli ekonomiler (12276 $ ve üzeri) Ģeklindedir.  

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Ekonomi Profesörü Barry Eichengreen ve 

arkadaĢları
1
orta gelir tuzağını üç ana kıstas aracılığıyla değerlendiriyor: (1) Fert baĢına gelir 

düzeyinin (2005 sabit fiyatlarıyla) 16.000 dolara yükselmesi; (2) Fert baĢına gelirin ABD 

düzeyinin yüzde 58‟ine ulaĢması ve (3) Ülke içinde imalat sanayiinin toplam milli gelirin 

yüzde 23‟üne ulaĢması(Yeldan,2014). Bu yaklaĢımlar çerçevesinde orta gelir tuzağı 

probleminin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu ön görülmektedir. Üretim faktörleri 

açısından büyümeyi üç temel kaynağa dayandırmak mümkündür. Bunlar; yatırım aracılığı ile 

üretim seviyesinin artması (sermaye birikimi), istihdam artıĢı ve toplam verimlilik artıĢıdır. 

Ġstihdam ve sermaye birikiminin artıĢı ekonomik kalkınmanın ilk aĢamalarındaki rolü daha 

fazladır. Ancak orta gelir tuzağında bu iki faktörün etkisi azalıyorken, bu durumdan çıkmak 

için uzun dönemli büyümeyi sağlayacak toplam verimliliğin artırılması gerekmektedir (Gürsel 

ve Soybilgen, 2014: 1).  

2. Orta Gelir Tuzağına DüĢme Nedenleri 

Ülkelerin orta gelir tuzağına girmelerine bakıldığı zaman belli bir dönemde hızlı bir 

ekonomik büyüme kaydedip bunu sürekli hale getirememeleri neden olarak gösterilebilir. 

Orta gelir seviyesi baz alındığında bazı ülkelerin güçlü bir ekonomik büyüme ile düĢük gelir 

seviyesinden çıkıp orta gelir seviyesine geldikleri vakit ekonomik büyümenin kaybedildiği 

görülmektedir. Dolayısıyla orta gelir tuzağına yakalanmanın ilk ve en önemli nedeninin 

ücretler olduğunu söylemek mümkündür (Öztürk vd. , 2012: 96).  

Eğilmez(2012),bu durumu “Emek piyasasında koĢullar zayıf kalması” olarak 

nitelendirirken, orta gelir tuzağına düĢen, bir baĢka ifadeyle bulunduğu grupta sıkıĢıp kalan ve 

üst gruba çıkamayan ekonomilerde görülen diğer hastalıkları: (1) Tasarruflar ve dolayısıyla 

yatırımlar düĢük düzeyde kalır. (2) Ġmalat sanayisinde geliĢme yavaĢ yürür. (3) Sanayide 

çeĢitlenme ortaya çıkmaz, Ģeklinde sıralar. 

                                                           
1
 Barry Eichengreen, Donghyun Park ve Kwanho Sin (2011) “When Fast Growing Economies Slow Down: 

International Evidence and Implications for China” NBER Economic papers, No 16919, Mart 
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Ünlü ve Yıldız‟a(2018:4-5) göre orta gelir tuzağı olgusu, ülkelerin büyüme ve 

geliĢmelerinin önünde engel teĢkil etmeklebirlikte, esasen bir yapısal dönüĢüm sorunudur. 

Dolayısıyla ülkeleri, söz konusu tuzağa doğruyönelten pek çok neden (ekonomik, kültürel, 

sosyal, politik vb.) mevcuttur. Bununla birlikte,orta gelirli her ülkenin yapısal özellikleri 

birbirinden farklılık arz etmesine rağmen, orta gelirtuzağına yakalanma süreçleri genellikle 

birbirine benzemektedir. Buna göre, orta gelir tuzağınayakalanan ülkelerin benzer özellikleri; 

düĢük yatırım oranları, imalat sanayinde yavaĢ büyüme, endüstriyel çeĢitliliğin sınırlı olması 

ve iĢgücü piyasasındaki aksaklıklar Ģeklinde özetlenebilir. 

Aslında bu durumdaki ülkelerin ekonomik büyüme konusunda mevcut kaynaklar ve 

büyüme politikaları ile sınıra yaklaĢtıkları adeta patinaja düĢtükleri görülmektedir. Bugüne 

kadar iĢgücü ve sermaye üzerinden gerçekleĢtirilen büyüme performanslarının devamı için 

artık bu iki faktöre ek olarak yeni(liklere)faktörlere ihtiyaç vardır. Yoksa bu ülkeler için” 

büyümenin sonu” kaçınılmazdır! 

Nitekim Yeldan‟a(2014)göre, tarihten elde ettiğimiz gözlemlere göre, ekonomiler “orta 

gelir” düzeyine yaklaĢtıkça, artık tarımdan kente iĢgücü transferine ve sermaye yatırımlarının 

uyardığı yüksek kârlara dayanan görece “kolay” büyüme kaynakları uyarıcı gücünü 

yitirmekte; teknolojiler olgunlaĢmakta, giderek eskimektedir. Sermayenin kârlılığındaki 

gerilemeler sonucunda vasıfsız iĢgücü ve doğal kaynakların kullanımına dayanan basit 

teknolojili sermaye birikiminin ivme kaybetmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ġktisatçılar bu düzeyi 

“orta gelir eĢiği” olarak tanımlamakta ve bu noktadan sonra büyümenin kaynaklarının artık 

sermayenin yeni yatırımlarından değil, üretkenlik kazanımlarından elde edilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

3. Türkiye Orta Gelir Tuzağında mı?  

Orta gelir tuzağı olarak kullanılan tanımlardan birisi ABD GSYH‟sının yüzde 20‟sinde 

takılıp kalmak olup(Eğilmez,2012),Türkiye‟de fert baĢına gelir düzeyinin ABD‟ye görece 

1950‟den bu yana yüzde 17 ile yüzde 20 arasında seyir ettiğini ve hemen hemen hiç bir 

değiĢiklik göstermemiĢtir. Yani Türkiye, kapitalizmin hegemonik merkezi (ABD) ile olan 

göreceli uzaklığını geçmiĢ 60 yıla yakın süredir hiç değiĢtirmeden sürdürmüĢ gözüküyor. 

Arada 1958, 1979/80, 1994 ve 2001 gibi kriz dalgaları yaĢanmıĢ; 1963-67; 1973-77; ve 2003-

2007 gibi konjonktürel geliĢme dönemlerinden geçilmiĢ. Ama bir bütün olarak baktığımızda, 

Türkiye‟nin “merkeze” olan mesafesi hep yüzde 80 dolaylarında “ırak” 

kalmıĢ...(Yeldan,2012:26). 

Türkiye açısından orta gelir tuzağına baktığımızda 2000 yılından bu yana kiĢi baĢına 

düĢen milli gelirin arttığını söylemek mümkündür. Tabloya baktığımızda son iki yılda 

Türkiye‟nin kiĢi baĢına düĢen gelirin 10 bin dolar bandına indiğini görmekteyiz. Dolayısıyla 

orta gelir tuzağı için ön görülen kriterler ıĢığında Türkiye‟nin orta gelir tuzağına yakın 

olduğunu söylemek mümkündür(Bolat, 2016: 28-34) 

Nitekim 2005 yılından beri yüksek orta gelir grubunda bulunan Türkiye bulunduğu 

grupta konumunu korumuĢtur. Genel bir değerlendirme yapacak olursak 55 yılı düĢük orta 

gelir grubu olmak üzere, Türkiye son 67 yıldır orta gelirli ülkeler grubunda yer 

almaktadır(Çobanoğulları ve Eroğlu,2017:261). 
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Tablo 1. Türkiye‟nin kiĢi baĢına düĢen milli geliri  

Yıllar Değer($) DeğiĢim oranı(%) 

2000 4.229 5.6 

2001 3.084 -27.1 

2002 3.581 16.1 

2003 4.698 31.2 

2004 5.961 26.9 

2005 7.304 22.5 

2006 7.906 8.2 

2007 9.656 22.1 

2008 10.931 13.2 

2009 8.980 -17.8 

2010 10.560 17.6 

2011 11.205 6.1 

2012 11.588 3.4 

2013 12.480 7.7 

2014 12.112 -2.9 

2015 11.019 -9.0 

2016 10.883 -1.2 

2017 10.602 -2.6 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (EriĢimTarihi: 19.10.2018).   

Türkiye orta gelir tuzağı ile ilgili gerek ABD‟nin kiĢi baĢına milli gelirin %20‟sine 

eriĢmiĢ olmak gerekse “Üst-Orta gelirli ekonomiler (3976-12275 $ arası)”nda yer almak 

kriterleri üzerinden orta gelir tuzağına düĢmüĢ oysa Eichengreen ve arkadaĢlarının belirlemeği 

kriterlerin ilk ikisine göre ise henüz gidecek yolu var gibi görünüyor. 

Çünkü Yeldan‟a (2014)göre,Orta gelir tuzağı sorununa yakalanmak için sabit sermaye 

yatırımlarının olgunlaĢması ve artık sermayenin getirisinin doyuma ulaĢmıĢ olması gereklidir. 

ġimdi Türkiye‟nin sabit sermaye yatırım performansını değerlendirelim. Türkiye ulusal 

gelirinin ortalama olarak yüzde 20‟sini yatırımlara ayırmaktadır. Söz konusu rakam, 

Türkiye‟nin aralarına katılmayı (ve orada tutunmayı) hedeflediği “yüksek” orta gelirli 

geliĢmekte olan ülkelerde ise yüzde 30-35 aralığındadır….. 1960 sonrasında Türkiye‟nin 

yatırım eğilimi, yüksek orta gelirli ülkeler ortalamasının sürekli altında seyretmektedir. 2013 

itibarıyla da Türkiye‟nin yatırım payı söz konusu ülkelerin yaklaĢık 13 puan gerisindedir. 

Dahası, Türkiye‟nin yatırımlarının milli gelire oran olarak yaklaĢık 6 puanlık kısmı dıĢ 

borçlanma bağımlılığı yaratan biçimde, cari iĢlemler açığı aracılığıyla finanse edilmekte ve 

ciddi bir istikrarsızlık tehdidi oluĢturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, gerek sabit sermaye 

yatırımlarının gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH‟ye) oranı, gerekse sektörler ve bölgeler arası 

kâr oranlarındaki derin farklılıklarının sürmesi bakımından henüz “basit” büyüme 

edinimlerini tamamlamıĢ olmaktan uzaktır. Türkiye‟nin içerisinde bulunduğu durgunluk ve 

“üretkenlik yorgunluğu” süreci, kaynakların yeniden daha verimli dağıtılmasına yönelik 

mikro reform düzenlemelerinin eksikliğinden ziyade, doğrudan doğruya sabit sermaye 

yatırımlarının düĢük oluĢunun bir sonucudur. Sorun, mikro anlamda kaynakların yeniden daha 

etkin olarak dağıtılması sorunu değil, doğrudan doğruya kaynakların yaratılması sorunudur. 

Türkiye‟nin orta gelir tuzağı tehlikesinden çıkıĢ yolu için bir takım çözüm önerileri 

aĢağıdaki Ģekilde sıralamak mümkün olacaktır. Bunlar (Bolat, 2016: 28-34): 

 Türkiye‟nin tasarruf ve yatırımları arasındaki büyük farklarını gidermek için tasarruf 

oranlarını daha da artırarak iç piyasadaki yatırımcılara gerekli finans desteğini sağlamak 

http://www.tuik.gov.tr/
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 Üretim sanayisinin daha da geliĢtirilerek katma değeri yüksek olan ürünlerin 

üretimlerini gerçekleĢtirebilmek 

 Emek-iĢgücü piyasasındaki koĢulları esnekleĢtirerek kolaylıklar sağlamak 

 Kayıt dıĢı ekonomi baĢta olmak üzere mevcut alt yapı sistemlerinin daha da 

geliĢtirebilmek 

 Enerji kaynaklarının kullanımlarını geliĢtirilerek güneĢ enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi 

alternatiflerin arttırılması 

 Son olarak yapısal reformlara öncelik vererek orta gelir tuzağından çıkılabilir  

4. Orta Gelir Seviyesinden ÇıkıĢ Yolu olarak Ġnovasyon  

Ġnovasyon, teknolojiye dayalı ürünlerin yenilik olarak baĢarılı bir Ģekilde ki üretimine 

denilmektedir. Bir inovasyonun baĢarılı olmasında sadece nitelik ve niceliğine bakılmadan o 

inovasyonun üretiminden yönetimine ve piyasada pazarlamasına kadar ki tüm unsurlar önemli 

görülebilmektedir. Bu bağlamda inovasyonun önemi uluslararası ekonomik arenada bilim, 

teknoloji ve inovasyona dayalı büyüme politikaları gerçekleĢtiren ülkeler diğer ülkelere 

nazaran daha çok sürdürülebilir ekonomik kazanç elde edebilmektedirler. Ülkelerin küresel 

ölçekte konumlarının belirlenmesinde; eğitim, sağlık, altyapı, mal piyasasındaki verimlilik, iĢ 

gücü piyasasındaki çeĢitlilik, finans sektörünün geliĢmiĢliği ve teknolojiye uyum sağlamak 

gibi faktörlerin birer kilit rol oynadıkları söylenebilir (Ballı ve GüreĢçi, 2017: 102-103).  

2016-2017 yıllının küresel rekabet raporuna göre Türkiye‟nin küresel ölçekteki durumu 

aĢağıdaki tablo gösterilmiĢtir.  

Tablo 2. Türkiye‟nin Küresel Rekabet Ölçekteki konumu 

 138 ülke arasındaki sıralaması 

Küresel rekabet endeksi 55 

Temel Gereksinimler 56 

Kurumlar 74 

Altyapı 48 

Makroekonomik çevre 54 

Sağlık ve eğitim 79 

Verimlilik artırıcı faktörler 53 

Yükseköğrenim ve mesleki eğitim 50 

Mal piyasasının etkinliği 52 

ĠĢ gücü piyasasının etkinliği 126 

Finansal piyasanın geliĢmiĢliği 82 

Teknolojik hazırlık 67 

Piyasanın büyüklüğü 17 

Ġnovasyon ve çeĢitlilik faktörü 65 

ĠĢ piyasasının geliĢmiĢliği 65 

Ġnovasyon 71 

Kaynak: Ballı ve GüreĢçi, 2017: 104 

Tablodan Türkiye‟nin özellikle verimlilik artırıcı faktörler,inovasyon ve çeĢitlilik 

faktörü ve inovasyon konularındaki durumunun pek iç açıcı olduğu söylenemez. Bu 

konulardaki baĢarı ise daha çok eğitim, bilim ve teknoloji politikaları ile bütçeden AR-GE 

faaliyetlerine ayrılan payla iliĢkilidir. Bu bağlamda Türkiye ile birlikte seçili bazı ülkelerin 

2009-2013 arasındaki yılların milli gelir içerisindeki AR-GE‟ ye ayrılan pay yukarıdaki 

tablodaki durumun sebeplerine dair ipuçlarını göstermektedir..  
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Tablo 3. Seçili Ülkelerin Milli Gelirlerinden AR-GE‟ ye ayırdıkları Pay 

Yıllar Türkiye Singapur ABD Çin Rusya Almanya 

2009 0.85 2.16 2.82 1.68 1.25 2.73 

2010 0.84 2.01 2.74 1.73 1.13 2.71 

2011 0.86 2.15 2.76 1.79 1.09 2.80 

2012 0.92 2.00 2.70 1.93 1.13 2.87 

2013 0.94 2.00 2.73 2.01 1.13 2.83 

Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=TR-CN-RU-

SG-DE&name_desc=true,EriĢim Tarihi,11.10.2018 

Orta Gelir Tuzağında bulunan ülkelerin bu tuzaktan kurtulmaları için yüksek düzeyli 

teknolojik ürün üretimine geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ülkelerin AR-GE‟ ye 

ayırdıkları pay son derece önemli görülmektedir. Türkiye‟ye baktığımızda 2013 yılına kadar 

AR-GE‟ ye ayrılan pay milli gelirin % 1‟ine bile ulaĢılamamıĢtır. Bu oran geliĢmiĢ ülkelerde 

% 1 ve üzerinde olmuĢtur (Alçın ve Güner, 2015: 41). 

Yeldan (2014:28-29),OECD ekonomileri arasında orta eğitime katılımoranları ve milli 

gelirden Ar-Ge payları açısından en son sırada yer alan kurumsalyapısıyla; ve altın ve 

diğerdeğerli madeni eĢyalara dayalıĢiĢirilmiĢ ihracat rakamlarına vesıcak para akımlarının tatlı 

spekülatifkazançlarına dayalı hormonlubüyüme süreçleriyle orta gelirtuzağını aĢabilecek 

(Japonya veKore‟yi izleyen) üçüncü bir baĢarılıülke örneği olabilir mi? Sorusuna cevaben de;  

Kanımca, tarihin böyle bir örneği kayıt edebileceğini beklemek büyük bir yanılgı 

olacaktır. Bu konuda uluslararası bazı göstergeleri yeniden anımsamakta yarar var. Önce 

biraz iktisat yazınındaki uyarılara kulak verelim: 2004 Nobel iktisat ödülü sahibi Stephen 

Parente ve Edward Prescott, ödül töreninde yaptıkları konuşmada “ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri arasındaki farkların temel belirleyicisinin yeni teknolojiyi kullanma becerileri” 

olduğunu savunmaktaydı. Söz konusu “beceri”, kuşkusuz, kendi kendine ya da rastsal olarak 

ortaya çıkan bir olgu değil; ülkelerin tarihlerinde kurumlarıyla, eğitim sistemleriy-le, 

yurttaşlık bilinçlerinin getirdiği demokratik kazanımlarıyla bir bütün oluşturuyor. 

Teknolojinin ekonomik büyüme doğrultusunda geliştirilmesi, adapte edilmesi ve kullanıma 

sokulması her şeyden önce araştırma ve geliştirmeye ayrılan kaynakların bir uzantısı‟dır 

demektedir. 

AraĢtırma ve geliĢtirme (Ar&Ge) ekonomik büyümenin devam ettirilmesi, yeni 

istihdam yaratılması, endüstriyel rekabet gücü, ulusal güvenlik, enerji, tarım ve çevrenin 

korunması gibi konularda merkezi bir rol oynuyor. Hem hükümetler hem de Ģirketler Ar&Ge 

yatırımlarını hızlı bir Ģekilde artırıyor. Dünyada 2000 yılından bu yana toplam Ar&Ge 

harcamaları ikiye katlanmıĢ durumda. Ar&Ge harcamalarında ABD liderliğini koruyor ancak 

Asya'da bu alanda iddialı Ģekilde büyüyor. ABD merkezli Endüstriyel AraĢtırma Merkezi'nin 

(IRI) verilerine göre Çin'de harcamaların yıllık artıĢı hızı yüzde 7 ile ABD ve Avrupa'nın iki 

katına çıktı. Asya'nın küresel Ar&Ge yatırımları içindeki payı da yüzde 42'ye ulaĢtı.Parasal 

büyüklük olarak bakıldığında ABD, yılda 463 milyar dolarla dünyada en fazla Ar&Ge 

harcaması yapan ülke. ABD'yi 377 milyar dolarla Çin ve 346 milyar dolarla Avrupa Birliği 

takip ediyor. Ancak harcamaların ülke ekonomisine oranı olarak bakıldığında listenin 

tepesinde Güney Kore bulunuyor. Bu ülkedeki Ar&Ge harcamalarının GSYH'ye oranı 2015 

yılı itibariyle yüzde 4.23(https://www.dunya.com/ekonomi/ar-ge-2-trilyon-dolara-dayandi-

haberi-387342,EriĢim Tarihi,12.10.2018). 
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Nitekim G.Kore ve Tayvan teknolojik geliĢmeyi sürekli kılan inovasyon politikaları ile 

yüksek bir büyüme performansı göstererek orta gelirli bir ülke konumundan yüksek gelirli 

ülkeler arasına yükselmiĢtir. Her iki ülkenin deneyimi devletin ekonomiye müdahalesinin 

araçları ve yoğunluğu açısından farklılaĢsa da diğer ülkeler için önemli dersler içeren Ģu temel 

ortak sonuçları ortaya koymaktadır:(Tuncel,2014:53-54). 

1-SanayileĢme sürecinde sanayi, inovasyon ve dıĢ ticaret politikaları ortak bir hedef 

doğrultusunda birlikte yürütülmüĢtür. Her iki ülke de baĢlangıçta ithal ikameci bir 

sanayileĢme aĢamasından geçerek ihracata yönelmiĢtir. 

2-Teknolojik açıdan geliĢimi rekabetçi bir sanayi kurmak için firma düzeyinde 

teknolojik yetenek birikimi oluĢturmak ve teknolojik öğrenme sürecini yönetmek gereklidir. 

BaĢarılı bir sanayileĢme sürecinde firmaların mevcut teknolojileri özümseyerek ve 

uyarlayarak geliĢtirmesi son derece önemlidir. Bu süreçte edinilen teknolojinin firma-içi 

araĢtırma geliĢtirme yoluyla içselleĢtirmesi gerekmektedir. Her iki ülke de baĢlangıçta 

teknoloji transferi, tersine mühendislik gibi uygulamalarla teknoloji edinimi 

gerçekleĢtirmiĢtir. Teknolojik öğrenmenin ileri aĢamalarında ise Ar-Ge faaliyetleri ile 

teknolojik derinleĢme sağlanmıĢtır. Her iki ülke de Ar-Ge faaliyetlerine büyük kaynak ayırma, 

Ar-Ge harcamalarının GSMH‟ye oranında önemli bir eĢik değeri olan %1 oranına 1980‟li 

yılların ikinci yarısında ulaĢmayı baĢarmıĢtır. 

3-Yerli firmaların teknoloji ediniminde yabancı bilgi ve teknolojilere ulaĢma olanağı 

son derece önemlidir. Teknoloji transferi, yabancı uzmanların kiralanması, doğrudan yabancı 

yatırımlarda teknoloji aktarma Ģartının konması gibi yöntemlerle yabancı teknoloji kamu 

araĢtırma kuruluĢlarının da desteği ile yerli firmalara aktarılmıĢtır. 

4. Beceri düzeyi yüksek insan sermayesi oluĢturulması her iki ülke için de geçerli olan 

bir strateji olmuĢtur. Bilim adamı ve mühendis eğitimine büyük önem verilmiĢ, tersine beyin 

göçünü teĢvik eden ücret politikaları ile yurt dıĢında öğrenim görmüĢ ya da çalıĢmıĢ kiĢilerin 

ülkelerine dönmesi sağlanmıĢtır. 

5. G.Kore ve Tayvan deneyiminde öne çıkan son unsur ise aktif devlet müdahalesi 

olmaktadır. Devlet her iki ülkede de yoğunluk düzeyleri farklı olmakla birlikte ekonomiye 

müdahale etmiĢ sanayileĢme sürecini farklı inovasyon politikası araçlarını kullanarak 

yönlendirmiĢtir 

Görüldüğü gibi ülkeler odak belirlerken, tek bir ürünü tek bir sektörü geliĢtirmeyi tek 

baĢına hedeflemiyor, farklı sektörler üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak yatay 

teknolojileri hedefe koyuyor. Özellikle bizim gibi kaynak kısıtı olup aynı zamanda hızlı bir 

dönüĢüme ihtiyacı olan ülkelerde, inovasyon hedefini,  bu yeni teknolojilerin transferi ve 

difüzyonu etrafında tanımlamak gerekiyor. Türkiye‟nin önce hesap yapabilmesi, sonra bu 

hesaptan yola çıkarak teknoloji seçebilmesi, sonra da teknoloji odağı etrafına yerleĢtirdiğimiz 

reform adımlarını atması ve hızlandırıcı projeleri uygulamaya koyması gerekiyor. Ġnovasyon 

konuĢmaktan inovasyon yapmaya geçiĢ ancak öyle olur gibi görünüyor(MemiĢ,2016). 

SONUÇ  

Orta gelir tuzağı, bir ülkede kiĢi baĢı ortalama gelirin bir düzeye ulaĢıp o düzeyin 

ötesine gidememesi durumunu ifade etmektedir. Sözkonusu gelir düzeyi için farklı kriterler 

belirlenmiĢtir. ABD‟deki kiĢi baĢına gelirin %20‟si,Dünya Bankası‟nın kiĢi baĢına gelir 
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aralıklarıveEichengreen ve arkadaĢlarının kiĢi baĢına gelirin 16.000$ olması gibi farklı 

kriterler mevcuttur.Bu her ne kadar soruna iliĢkin tespitleri farklılaĢtırsa da ülkelerin belli bir 

ekonomik büyüme hızı ile düĢük gelirli gruptan orta gelirli gruba geçmesi ile  zamanla 

büyüme hızının yavaĢlaması ile belirli bir aralıkta tıkanması bir gerçekliktir. Böyle bir 

durumun en önemli nedenleri iĢgücü piyasasının etkinsizliği veyüksek düzeyli teknoloji ile 

üretim yapılmamasıdır. Çünkü katma değeri yüksek ürün üretimi yapılmasa orta gelir 

tuzağındaki bir ülkenin bu tuzaktan kurtulması pek mümkün olmadığı tecrübelerle sabittir. 

Türkiye‟nin kiĢi baĢı ortalama gelirine baktığımızda ise orta gelir tuzağındaolmasa da 

bu konuda kritik eĢikte yer almaktadır. Çünkü son iki üç yıllık süreçteki kiĢi baĢına düĢen 

milli gelire baktığımızda 10 bin $ dolayında dalgalandığını görmekteyiz. Türkiye‟nin bu 

durumu aĢması için inĢaat gibi dıĢ ticarete konu olmayan sektörlerden ziyade üretimde ve 

ihracatta ithalata bağımlılığını azaltacak ara mallarına yatırım yapması gerekir. Ayrıca artık 

ekonomik büyümedeki baĢarı hikayeleriteknoloji ve inovasyon yatırımları üzerinden 

yazılmaktadır. Bu konudaki baĢarı da  eğitim ve bilim ve teknoloji politikaları kapsamında ar-

ge faaliyetlerine bağlıdır.Türkiye‟nin ar-ge için bütçeden ayırdığı pay henüz yeni GSYH‟nin 

1‟ine ulaĢmıĢtır. 

Oysa orta gelir tuzağına yakalanan Güney Kore baĢta devletin korumacılık ve destekleri 

sayesinde Ģirketlerin inovasyona yönelik hız kazanan çalıĢmaları ve ar-ge‟ ye ayrılan payın da 

arttırılması sayesinde geliĢmiĢ birer ekonomi konumuna yükselmiĢlerdir. Nitekim Güney 

Kore %4,3 ile dünyada ar-ge‟ye bütçeden en fazla pay ayıran ülke konumundadır. Bunun 

sonucunda bilgi-teknoloji yoğun üretim sayesinde güç kazanan Samsung, LG, Hyundai gibi 

dev Ģirketler doğmuĢtur. Kaldı ki teknoloji inovasyona dayalı üretime geçilmesi ve katma 

değeri yüksek ürün üretimi sadece orta gelir tuzağından çıkmanın yolu olduğu kadar aynı 

zamanda küresel ekonomide güç sahibi olmanın da yoludur. Türkiye de orta gelir tuzağına 

düĢmemek içinGüney Kore‟nin gittiği yolu bilim ve teknolojiye dayalı eğitim ve üretim 

yolunu izlemelidir. 
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ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНАН ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ 

 

Айжан НУШАБАЕВА 

Костанайский научно-исследовательский институт 

Түйіндеме 

Қазақстан үшін соңғы жылдары экономикалық дамудың жаңа формуласын іздеу 

қажеттілігі туын--дай бастады. Мәселе мұнай-газ саласынан түскен табысты іш-кі 

сұранысқа айналдыруға негізд-елген бұрынғы даму үлгісі ӛзі-нің маңыздылығын 

біртіндеп тӛмен-детіп келе жатқандығымен бай-ланысты еді. Әлемдiк энерге-тика 

нары-ғындағы соңғы жаңа-лық-тар мұнай дәуiрінiң аяқта-ла бастағанынан хабар 

беретін-дей. Одан басқа, Қытай экономика-сы-ның бәсеңдеуi және Ресей 

эконо-ми-касындағы дағдарыс жағдайы қазақ-стандық экспортқа деген сұраныстың 

тӛмендеуіне әкеліп соқтыруда. Сыртқы факторлардың жағым-сыз әсеріне қарамастан, 

Қазақ-стан Үкіметі рецессияға жол бер-мей, экономикалық ӛсiмнің оң кӛр-сеткіштерін 

қамтамасыз ете алды. Қазақстанға жай ғана эконо-ми-калық ӛсу емес, сапалы 

эконо-микалық даму қажет. Ӛнеркәсіпке кең ауқымда ақпа-раттық технологияларды 

ен-гізу және қуат үнемдейтін ӛндi-рiс-терге кӛшу нәтижесінде Тӛртiншi ӛнеркәсiптiк 

революция басталуда. Мұның бәрi Қазақстан үшiн даму-дың жаңа моделіне кӛшу 

маңыз-дылығын арттырып отыр. 
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ÖZET  

DeğiĢen dünya düzeni içinde üniversiteler, önemli bir misyona 

soyunmakta/soyundurulmakta ve vizyonu bir misyona dönüĢtürebilecek bilgiye ve altyapıya 

sahip olmaktadır. Genelde ulusal özelde ise bölgesel kalkınmaya hizmet eden üniversiteler 

inovasyon odaklı çalıĢmalarla sanayiden tarıma her türlü sektöre alt yapı sağlayabilecek 

potansiyele sahiptir. Bu sayede iyileĢen Ģartlarla beraber birçok alanda verimlilik, üretim 

özellikle kronik bir gerçek olan iĢsizliği azaltma bu iĢbirliği sayesinde olacaktır. Teori ile 

pratiğin bir arada çalıĢması bölgesel anlamda kalkınmanın bir amacı olmalıdır. 

Anahtar  Kelimeler: Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Üniversite 

 ABSTRACT              

In a changing world order, universities strip/are stripped of an important mission and 

have knowledge and infrastructure that can transform the vision into a mission. The 

universities, which serve mainly national and in particular regional development, have the 

potential to provide infrastructure for all sectors from industry to agriculture through 

innovation-oriented studies. In this way, efficiency, production will be provided in many areas 

along with the improved conditions, and reducing the unemployment, which is a chronic fact, 

will be possible through this cooperation. The co-operation of theory and practice should be a 

goal of regional development. 

Key Words: Development, Regional Development, National Development. 

GĠRĠġ 

Kalkınma, bir ülkenin hedeflenen geliĢme sürecini yakalayabilmesi amacıyla 

ekonominin bütün olarak düzenlenmesiyle birlikte ülke olarak refahın artmasıdır. Tabi bu 

refah artıĢı bir süreç gerektirmesinden dolayı, geliĢmiĢlik düzeylerine bakılmaksızın bütün 

ülkeler, beĢeri sorunlarını giderebilmek, refahını yükseltebilmek ve kendi potansiyelini 

meydana çıkarmak gibi hedefleri üniversitelere yüklenen bir misyon olmuĢtur. Ayrıca 

üniversitelerin yardımıyla eğitilen ve belli bir bilince sahip olarak dıĢ dünyada varlığını 

sürdürmeye bırakılan beĢeri sermaye/insan, teknoloji ve üretimvasıtasıyla gelen bir 

verimlilikle bir kıymete/gelire neden olur. Bu zinciri gerçekleĢtiren unsur olarak üniversite, 
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ekonomik kalkınmanın dinamiğini oluĢturan bir motordur. Genel olarak üniversitelere bilim 

yapma fonksiyonunun yanı sıra sosyal ve iktisadi yeni roller yüklenmiĢ, bilgi üretmenin ve 

bunu yaymanın yanında bulundukları bölgeyi sosyo-ekonomik açıdan iyileĢtirme görevi 

yüklenmiĢtir. Bu nedenledir ki üniversiteler sayesinde bölgeler bir değiĢim ve geliĢim 

içindedir. Çünkü bulunduğu yere bir canlılık ve ekonomik bir iĢlerlik kazandırır. Üniversiteler 

sayesinde yaĢanan ekonomik sirkülasyon(yani alıĢ-veriĢteki canlılık),çarpan mekanizması 

sayesinde belli bir katma değer yaratarak orada bir ekonomik canlanmaya neden olur. 

Üniversite çevresinde harcamanın çok olması gibi… 

Kaynakların kıtlığı sebebiyle ülkeler, büyüme ve dolaysıyla kalkınma hızlarını 

arttırabilmek amacıyla değiĢik stratejiler geliĢtirmektedirler. GeliĢtirilen stratejilerden en 

önemlisi üniversitelerin, ülke ve bölge üzerindeki refah artıĢına yardım etmesidir. Bazı 

geliĢmiĢ ülkeler bunun önemini kavrayıp refah seviyelerinin artmasının anahtarı olarak 

üniversiteleri görmektedirler. Bu açıdan bakarsak bölgesel anlamda sektörlerin ve insan 

sermayesinin uyum içinde bölgede hayat sürdürmesinde üniversitelerin rolü yadsınamaz. 

Çünkü emeği sektöre hazırlayan, sektöre ise bir yol gösterici olarak ekonominin 

dinamiklerine göre çalıĢmasını tembihleyen yine bu yuvalardır. 

Bir basamak dahaatlamanın vücut bulduğu yer olan üniversiteler, refah sürecinde 

yerelle birlikte evrenseli kucaklayabilmenin cesaretlendiricisi olmuĢtur. Ulusal ve bölgesel 

benliğin yerleĢmesinde hayati bir değere sahip olan üniversiteler, oldukları bölgede bireylerin 

bilinçlenmesine yardımcı olmakta kiĢi yerine birey olmayı teĢvik etmektedir. Bireyleri 

destekleyerek bilginin üretimini, çoğalıp paylaĢılmasını ve toplumun buna ulaĢmasını kendine 

rol biçmiĢtir. Buna paralel olarak üniversitelerin bünyesinde bulunan araĢtırma merkezleri, 

yeniliğin yapılacağı ve üretileceği yer olmasından dolayı özel sektöre yapılan bir katkı da 

mevcuttur. Bu sayede yetiĢtirilen kalifiyeli elemanlarla, Ar-Ge tesislerinin kurularaksanayinin 

geliĢmesine katkı vermesi çok önemlidir.Dolayısıyla sanayiye hizmetle bölgesel ve ulusal 

anlamda seviye atlamak üniversitelerin desteğiyle gerçekleĢecektir. Ayrıca bölgesel 

kalkınmada üniversitelerin diğer sektörlere yapacağı katkı da uzun dönemde ülkenin 

geleceğinim teminat altına alınması demektir. Mesela tarım ve sanayi çerçevesinde yapılan 

inovasyonlar… 

Son yıllarda yaĢanan geliĢmelerden biride üniversitelerin geleneksel çizgiden çıkıp 

(sadece bilgi üretmek) giriĢimci bir nitelik kazanması yönündeki görüĢlerdir. GiriĢimci 

üniversite olarak adlandırılan bu geliĢme/görüĢ, kendine has dinamiklere sahip, nasıl 

ilerleyebileceği yönünde yenilikleri araĢtıran, geleceğe yönelik güçlü bir pozisyon almak için 

yapısında ciddi değiĢmeleri göze alan, giriĢimci özelliği ağır basan bir kavramdır. Bölgesel 

kalkınma için giriĢimcilik üzerine yoğunlaĢmaktadır. Bu nedenle geleceğin üniversiteleri 

bilim ,öğretim ve giriĢimcilik olmak üzere üç temel üzerine oturtulmaktadır. Kısacası yaptığı 

Ar-Ge ve inovasyonları kalkınmak için kullanan bir bilimsel yapıdır. 

Son olarak ülkemiz özelinde yaĢanan tartıĢmalardan biride “her ile bir üniversite” 

söylemiyle hayata geçen üniversite „enflasyonu „ eleĢtirilmektedir. En büyük endiĢei se, 

iktisadın da temel kanunlarından „talep kanunu‟ ile açıklayacak olursak „çok olan 

değersizleĢir ve mezunlar yetkinsizleĢir „ söylemidir. Ġstihdam artmıyorken mezun sayısının 

artması artık sosyal bir problem olmuĢtur. Böylece artacak olan  mezunlar ile iĢsizlik 

artacaktır. Hatta istihdam edinilse bile verimlilik düĢecek daha az kalifiye gerektiren iĢlerle 
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yetinmek zorunda olunacaktır. Çözüm üniversite sayısını artırmakta değil üniversitenin 

verimliliğini artırmaktır. Sadece nicelik yönünden artan üniversiteler diplomaları 

değersizleĢtirecek, kalkınmaya zarar verecektir. Tabi bu da üniversitelerin kalkınma 

üzerindeki sosyolojik boyutudur. 

1-Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma Kavramları 

Kalkınma kavramı Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında yaygın kullanıma ulaĢtı.1948‟den 

sonra BirleĢmiĢ Milletler koridorunda sıkça telaffuz edilmeye baĢlandı. Aslında kavram 

“yeni” olmakla birlikte, evrim teorisinin, ModernleĢme Teorisinin, etnosantrist ilerleme 

ideolojisinin yeni koĢullarda aldığı biçimdi. Batıideolojisinin, Batı burjuva düĢünce 

geleneğinin dünyanın geri kalan bölümüne sunduğu doğrusal ilerleme, sınırsız büyüme 

paradigmasının bir versiyonu olarak ortaya çıkmıĢtı. Bu bakımdan “uygarlaĢtırma”, 

“modernleĢtirme”misyonunun aldığı yeni biçimdi(BaĢkaya,2009:18). 

Genel anlamıyla "kalkınma" ya da "geliĢme", ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 

alanlarda ilerleme kaydedilmesi ve toplum refahının artmasıdır. Kalkınma kavramı, iktisadi 

kalkınma, sosyal kalkınma, kültürel kalkınma gibi sadece iktisat disiplininde değil, diğer 

birçok disiplinde de kullanılan bir kavramdır. GeliĢmeyi, ilerlemeyi ifade etmek için 

kullanılan kalkınma kavramının anlamı, toplumların yaĢadığı değiĢim süreçlerine paralel 

olarak farklı içerikler kazanmıĢtır. 1970'li yıllar öncesinde genelde dar anlamında kullanılan 

kalkınma kavramı, daha çok ulusal gelirdeki artıĢla ölçülen ekonomik büyümeyi 

hedeflemiĢtir. Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında ortaya çıkan "büyüme merkezli 

kalkınma" yaklaĢımında, kalkınmanın temel amacı, üretim ve istihdam yapısını, tarımdan 

ziyade, sanayi ve hizmet sektörleri doğrultusunda dönüĢtürmek olduğundan, kiĢi baĢına düĢen 

milli gelir, ülke refahındaki değiĢimlerin temel göstergesi olarak değerlendirilmiĢtir. 

Dolayısıyla bu yaklaĢımda, iktisadi alanın iyi yönetilmesi ve büyümenin devamlılığının 

sağlanması esas olmuĢtur. Ancak, daha çok üretim kapasitesinin ve üretimin artmasıyla 

sağlanan ekonomik büyüme endeksli klasik kalkınma kavramı, 1960'lardan sonra siyasal, 

sosyal ve kültürel alanlarda yaĢanan geliĢmeleri ve ekonomik olmayan unsurları yansıtmakta 

veya ifade etmekte yetersiz kalmıĢtır. Bu yaklaĢımın yetersiz kalması ve ekonomik açıdan 

kalkınmıĢ birçok ülkede bile sosyal sorunların çözülemediğinin görülmesi, kalkınma 

kavramının 1970'lerde yeniden tanımlanmasını ve ekonomik büyüme ile insani geliĢme 

arasındaki iliĢkinin daha iyi kurulmasını gerektirmiĢtir. Kalkınmaya, insani, sosyal, kültürel, 

çevresel ve mekansal boyutları da katma amacı taĢıyan yeni kalkınma anlayıĢı, ekonomik 

büyüme kavramı yanında, yoksulluk, iĢsizlik, gelir dağılımı ve bölgesel dengesizlikler gibi 

unsurların da kalkınma tanımları içinde yer almasını öngörmektedir(Altan,2011: 

https://www.dunya.com/gundem/ekonomik-buyume-mi-kalkinma-mi EriĢim 

Tarihi:10.10.2018). 

Yani büyüme sadece bir gövde geniĢlemesini ifade etmekte, geliĢme ve kalkınma ise 

ulusun iktisadi, sosyal ve siyasal hayatındaki genel geliĢimi belirtmektedir. GeliĢmekte olan 

ülkelerin toplam geliri ile kiĢi baĢına düĢen gelirin büyüme süreci ve bu arada ülke 

ekonomisinin yapısal geliĢmesi “ekonomik geliĢme” olarak nitelendirilir. Bu konudaki temel 

ölçüler sanayi sektörünün tarımsal kesime göre daha büyük olması, kırsal alandan kentlere 

hızlı göçün yaĢanması, ihracatta tarım ve madencilik ürünlerinin göreli önemini yitirmesi ve 

https://www.dunya.com/gundem/ekonomik-buyume-mi-kalkinma-mi
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sanayi ürünlerinin ön plana çıkması, ithalatın bileĢiminde ana ağırlık noktasının yatırım 

mallarının oluĢturması, yatırım fonlarının oluĢturulmasında dıĢ fonların giderek 

düĢmesidir(http://gokselarmagan.com/tr/kirsal/kk01.pdf). 

GeliĢme kavramının anlaĢılması bakımından hayatî olan bir husus da Ģudur: Ekonomik 

büyüme ayrı Ģeydir, yapı değiĢmeleri ayrı Ģeydir. Yapı değiĢmeleri hiçbir Ģekilde büyümenin 

kapsamı ve tanımı içine girmezler. Bunlar büyümenin sadece bir sonucudur, bir alt-ürünüdür. 

Büyüme ile geliĢme arasındaki fark da iĢte burada karĢımıza çıkar: Ekonomik geliĢme yapı 

değiĢmelerini içerir ve bu sebeple büyümeden daha geniĢ, daha karmaĢık bir olgudur.Bir 

coğrafî kümenin geliĢmesi; sürekliliği için gerekli yapı ve zihniyet değiĢmeleri eĢliğinde -

hâsıla gibi, kiĢi baĢına gelir gibi- belli sayıdaki karakteristik değiĢkenlerin büyümesinden 

oluĢur. GeliĢme; sistemleri yapı kompleksleri olarak anlamak kaydıyla, bir ekonomik 

sistemden öbürüne geçiĢtir. Nicel bir bakıĢ açısından, bir ekonomik birimin yapı 

“mutation”ları, iç değiĢmeleri söz konusudur. ġu açıklamalar gösteriyor ki büyüme kısmî ve 

nicel bir kavram iken, geliĢme kavramı sentetiktir; hem nicel hem de nitel bir 

kavramdır(Dura,2009: 41-49). 

Kalkınma da, aynı anda ülkelerin tamamında görülen ya da bir ülkenin tüm bölgelerinde 

eĢ anlı görülen bir olgu değildir. Hatta belirli ülkelerin ve ülke içerisindeki merkezlerin aĢırı 

geliĢmesine bağlı olarak kendini gösteren kalkınma derecelerindeki farklılıklar, kimi 

iktisatçılara göre ekonomik kalkınmada ön koĢul olarak değerlendirilmektedir(Deviren ve 

Yıldız,2014:1).Öyle ki kalkınma derecelerindeki farklılıklar üzerinden ülkeler nasıl geliĢmiĢ 

ve geliĢmekte olan ülkeler diye ayrılıyorsa bir ülke içindeki bölgeler de aynı Ģekilde 

ayrılmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde bölgeler arasında bu ayrım çok belirgin değilken geliĢmekte 

olan veya az geliĢmekte olan ülkelerde bu ayrım daha belirgindir. Bu ayrımı doğuran ise 

ülkedeki üretim, tüketim ve bölüĢümdeki dengesizliklerdir. 

ĠĢte bölgesel geliĢme ya da bölgesel kalkınma kavramının klasik tanımında, bölgeler 

arası geliĢmiĢlik farklılıklarının en aza indirilmesi ve geri kalmıĢ bölgelerin kalkındırılmasına 

vurgu yapılmıĢtır. Bu tanım çerçevesinde Türkiye‟de de bölgesel geliĢme stratejileri, 

kalkınmada öncelikli yöreler politikaları üzerine bina edilmiĢtir. Buna göre; alt yapı 

yatırımları ile teĢviklerin gerice yörelere aktarılması temel politika olarak benimsenmiĢtir. Bu 

güne kadar tüm Cumhuriyet Hükümetlerinin programlarında bu hususlara yer verilmiĢ, planlı 

kalkınma dönemine geçiĢle birlikte de tüm kalkınma planlarında yer almıĢtır(Akın,2006:1). 

2.Bölgesel Kalkınma Politikalarının Dinamikleri 

Bölgesel kalkınmanın amacı, bölge içinde bulunan illerin kalkınma farklılıklarını 

giderek dengeli bir kalkınma politikası izlemek ve aynı zamanda da bölgeler arasındaki 

ekonomik, sosyal ve kültürel dengesizlikleri ortadan kaldırmaya çalıĢmaktır Bu nedenle 

devlet kalkınma planlarında bölge kalkınma politikasına önem vermekte, az geliĢmiĢ 

bölgelerin kalkınmalarını teĢvik etmektedir. Bölgesel kalkınma gelir ve iĢ imkanlarını 

arttırarak ekonomik değiĢimin sağlanması, yaĢam Ģartlarının, çevre, altyapı,eğitim,sağlık ve 

iletiĢim imkanlarının geliĢtirilmesi olarak tarif edilebilir(Gündüz,2006:177). 

Dünya örnekleri göstermiĢtir ki sorunlarını kendi içinde taĢıyan bu eĢitsiz ve dengesiz 

yapının azaltılması ya da ortadan kaldırılması, kamunun, ekonomik, Akçal(mali),toplumsal ve 

yönetimsel bir dizi önlem alınması ve etkin bir rol üstlenilmesini zorunlu kılmıĢtır. Geri 
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kalmıĢ bölgelerin kalkındırılması amacıyla kamu “doğrudan” ve/veya “dolaylı” yollarla 

sürece karıĢmak gereğini duymuĢ, yönlendirdiği politikalarda ekonomik boyutun yanı sıra 

sosyal boyutu da göz önünde bulundurmak zorunda kalmıĢtır(Göktürk,2006:24).Bölgesel 

kalkınma sağlanması için öngörülen unsular ise Ģu Ģekilde sıralanabilir(Gündüz,2006:177): 

 Tarımsal ekonomik politikaların izlenmesi 

 Kırsal alanda yaĢayan topraksızların topraklandırılması 

 Kırsal alanda yaĢayanların kredi, altyapı, teknolojivb. hizmetlerden 

yararlanmalarının sağlanması 

 Küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayi giriĢimlerinin desteklenmesi 

 Kırsal alanda eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerin geliĢtirilmesi 

 Az geliĢmiĢ bölgelerde kamu harcamalarına ağırlık verilmesi 

 Kurumsal iyileĢtirmelerin yapılması 

Küresel ölçekte bölgesel kalkınma dinamiklerinde yaĢanan yenilikler kalkınma 

politikasının hedeflerinde, mekanizmalarında ve uygulamalarında değiĢimlere yol açmaktadır. 

Özellikle Avrupa ülkelerinde bu yeni dinamikler değiĢik yönetiĢim mekanizmaları ile 

yönlendirilerek kalkınma hedeflerine ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır. Üye ve aday üye ülkelerin 

Avrupa Birliği'nin bölgesel politikasına uyum tedbirleri de bölgesel kalkınmadaki yeni 

yönetiĢim mekanizmalarını etkilemektedir 

(http://www.tepav.org.tr/tr/calismalarimiz/s/302,EriĢim Tarihi:10.10.2018). 

Cumhuriyet‟in baĢlangıcından bu yana, Türkiye‟nin bölgesel politikaları sadece iç 

toplumsal ve ekonomik geliĢmelerden değil, aynı zamanda Avrupa‟daki ülkelerin 

deneyimlerinden ve bölgesel geliĢim paradigmalarındaki yeni geliĢmelerden de 

etkilenmiĢtir.Avrupa‟nın desteğini alacak bir iĢlemsel çerçeve oluĢturma yolunda en önemli 

mesele, bölgesel kalkınma stratejisi kavramını, ayrıca Türkiye‟nin benimsemesi ve 

uygulaması gereken ilgili bölgesel kalkınma politikasını bir açıklığa kavuĢturmaktır. Ülkenin 

genel kalkınma koĢullarını ve hedeflerini de gözetmesi gereken böyle bir kavram Ģu 

konularda açık görüĢler 

içermelidir:(http://research.sabanciuniv.edu/1373/1/KorelGoymenOrtaklik.pdf EriĢim 

Tarihi:12.10.2018)  

(a) bir ulusal bölgesel kalkınma politikası hazırlama doğrultusunda ulusal ve ulus-

altı kurumların göreli ve bütünleyici rolleri; 

(b) (a) Ģıkkı uyarınca bir rol üstlenmek durumunda olan her bir kurumun 

sorumluluk ve yetkileri; 

(c) hesaba katılacak mekânsal çerçeve; 

(d) ulusal stratejide belirlenen hedefler doğrultusundaki egemen kalkınma 

yönelimlerini etkilemek için kullanılacak çeĢitli araçlar. 

3.Bölgesel Kalkınma Politikalarında Eğitim ve Üniversiteler 

Bölgesel kalkınma politikasına iliĢkin tüm bu unsurların, koĢulların ve hedeflerin 

gerekliliğine iliĢkin herhangi bir Ģüphe yoktur. Ancak diğer birçok ekonomik sorunumuz da 

olduğu gibi sürekli ve kalıcı çözüm için klişe gibi düşünülse de baĢta eğitimle ilgili olarak 

yapısal reformların öncelikle yapılması, yaniSak‟ın da(2018:34) belirttiği gibi Türkiye‟nin Ġlgi 

Alanını Bir An Önce Para Politikasından Eğitim Politikasına Kaydırması Gerekiyor. Çünkü 

http://www.tepav.org.tr/tr/calismalarimiz/s/302,Erişim
http://research.sabanciuniv.edu/1373/1/KorelGoymenOrtaklik.pdf%09Erişim
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O‟na göre Türkiye‟nin önceliklerinin belirlenmesinde olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. 

Önceliklerimizi doğru saptamalı ve artık bir an önce adım atmalıyız. Bu genişliği, doğrusu ya, 

dayanılamaz buluyorum: Yeni teknolojik devrimle birlikte Türkiye‟de büyüme ve istihdam 

arasındaki ilişki beklediğimizden daha hızlı gevşeyebilir. Neden? Memleketin eğitim 

sisteminin perişanlığı nedeniyle beşeri sermayenin yeni ortama intibak kabiliyeti düşük 

olduğu için elbette. Büyüme ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için Türkiye‟nin 

önceliğini eğitim politikasına kaydırması gerekir. 

Eğitim, bir ülkenin kalkınabilmesi ve diğer ülkelerle pek çok alanda rekabet edebilmesi 

için öncelikli alanların baĢında gelir. Eğitim, insan kaynaklarının ve buna bağlı olarak 

ülkelerin sahip olduğu diğer doğal kaynak ve sermaye kaynaklarının doğru yönlendirilerek, 

ülkelerin rekabet gücü kazanması için öncelikli bir meseledir. 

Ayrıca ülkelerin geliĢmesini sağlayacak olan eğitimdir. Eğitim siyasal ve demokratik 

toplum bilincini geliĢtirme, karmaĢık sorunların anlaĢılmasını sağlamada, teknolojik 

ilerlemeye yardımcı olma ve kültürel yetenekleri keĢfetme gibi birçok yönlü etkilere sahiptir. 

DeğiĢen ekonominin ihtiyaçlarına daha uygun nitelikli iĢgücünün düĢünsel ve ileri tekniklerin 

geliĢmesine katkıda bulunarak sosyal uyum, ekonomik büyümenin sürmesi ve değiĢim için 

önemli temelleri de hazırlar. Bu nedenlerle eğitime yatırım yapma düĢüncesi sosyo-ekonomik 

ve politik geliĢmenin sağlanması bakımından önemlidir. Aynı zamanda eğitime yatırım insana 

yatırımla da özdeĢ bir kavramdır(Gündüz,2017:58). 

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için kuĢkusuz, üniversiteler büyük 

rol oynamaktadır. Üniversiteler, gençleri hem mesleki olarak hayata hazırlayan, bilim üreten 

ve topluma öncülük etmesi beklenen önemli kurumlardır. Üniversiteler bilimsel düĢünceyi 

destekleyen, araĢtırmayı teĢvik eden, dünyadaki geliĢmeleri takip eden ve bu geliĢmelere 

katkıda bulunan yapıda olmalıdır(KarakaĢoğlu,2018:69). 

Üniversiteler hem bölgesel hem de ulusal ekonomik kalkınmada oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. Ancak üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolleri iyi açıklanabilmiĢ ya da 

tam olarak anlaĢılabilmiĢ değildir. Ancak son zamanlarda, üniversitelerin ekonomik 

geliĢmedeki -değiĢen- rolleri ile birlikte, ekonomik zenginliklerini arttırmayı amaçlayan 

ülkeler, iktisadi geliĢmeye daha fazla katkı sağlamaları için üniversitelere dönmektedir. 

Üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rollerine iliĢkin olarak iktisat literatürü zengin bir 

teorik çerçeveye sahiptir. Bölgesel kalkınma ile ilgili pek çok teorik yaklaĢımda “bilgi”ye 

vurgu yapılmakta ve bu anlamda üniversiteler, bilgi yaratıcısı kuruluĢlar olarak bölgesel 

kalkınmanın önemli bir aktörü olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, üniversitelerin 

bölgesel kalkınmadaki rolleri de değiĢmekte ve bölgesel kalkınma konusunda üniversitelerden 

beklenen roller de çeĢitlenmektedir. Günümüzde üniversiteler, yalnızca eğitim ve araĢtırma 

faaliyetleri yürüten kurumlar olarak değil, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında çok çeĢitli 

roller üstlenen önemli aktörler olarak görülmektedir  (Sungur,2015:36). 

Ülkemizde üniversite sayısı son yıllarda giderek artmıĢ, hükümetin her ile bir üniversite 

projesi çerçevesinde üniversitesi olmayan Ģehir kalmamıĢtır. Anadolu„nun bütün Ģehirlerinde 

kurulan bu yeni üniversitelerin kuruldukları Ģehirlerde hızlı bir değiĢim ve dönüĢüm baĢlattığı 

bir gerçektir. Yapılan araĢtırmalar üniversitelerin kuruldukları illere özellikle ekonomik, 

sosyal ve kültürel açıdan önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Bu çerçevede 

üniversiteler, bir yandan yarattığı gelir akımı ile kentin geliĢmesinin maddi koĢulunu 
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oluĢtururken, diğer yandan da geliĢmenin bilimsel ve sosyal/kültürel koĢullarını 

hazırlamaktadır (Yıldız,2017:100). 

Kaynakların eĢit olmayan dağılımı, üretim faktörlerinin farklılığı, tasarruf etme ihtiyacı 

ve kusursuz hareketlilik bölgesel anlamda farklılığı önemli bir düzeyde belirleyen 

etmenlerdir. Ortaya çıkan bu farklılık nüfusun, ekonomik ve sosyal refah düzeylerinde 

eĢitsizliğe neden olmaktadır. Bu eĢitsizliği azaltmak için devlet kurumlarının yaptığı 

iyileĢtirmeler bu eĢitsizliği giderme çabalarıdır(Shefer ve Frenkel, 1998:186). Devletin teĢviki 

ve üniversitelerin bilgisi ve kapasitesi dâhilinde bölgesel aktörlerin belli bir yolla(inovasyon) 

bölgeye değer katması küreselleĢen dünyada bir rekabet anlayıĢı haline gelmiĢtir. Bu yolla 

bölgesel farlılık giderilerek ülkenin refahının art(tırıl)ması geleceği yakalama Ģansıdır. 

Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya etkisi 3 önemli sektör üzerinden daha iyi 

anlaĢılacaktır: 

 Üniversite-Sanayi iliĢkisi: Üniversiteler sanayi ile sanayi ise üniversitelerle 

eĢanlı çalıĢarak var olan değeri artırabilme Ģansına sahip olacaklardır. Üniversitelerin bölgesel 

kalkınma refahın artmasının cesaretlendiricisi olması “inovasyon kapasitesi” nin gerçeğe 

dönüĢmesindeki realite olmasındadır. Yapacağı ve yapabileceği değer artıĢlarında iĢgücü 

eğitimi, teknoloji ve istihdam yaratma gibi etkileri sanayi için ne kadar önemli olduğunun 

kanıtıdır. 

 Ġnovasyonla sağladığı yeniliklerle açılan iĢ kollarına istihdam yaratarak katkıda 

bulunarak bölge refahının artmasına yardımcı olur. Üniversiteler, eğittiği iĢ gücüne bir değer 

katarak iĢ gücü geliĢmesine yardımcı olur. Teknolojilerin ticarileĢmesine yatırım yaparak yeni 

sanayi kollarının oluĢmasına yardım ederek iĢ ve istihdam sağlamaya katkıda 

bulunmaktadır(Porter,2007:43-44). 

 Üniversite-Tarım iliĢkisi: Yenilikçi bir anlayıĢla varlığını sürdüren ve bu 

konuda bilgiye sahip olan üniversiteler, tarımsal üretime teknolojiyi entegre ederek verimliliği 

artırma aĢamasında önemli bir yere sahiptir. KüreselleĢen dünya tarımın klasik yöntemlerle 

yapılmasında rekabet eksikliği yarattığı için bu sektöre teknolojinin entegrasyonunu ve tarım, 

gıda pazarlarında rekabet gücünü arttıracak bilgiye sahip üniversitelerin büyük bir katkısı 

olacaktır(Hürriyet,2018). Özellikle bu eğitim kurumlarının bünyesinde bulunan akademik 

personel ve çalıĢmaların, bu alanda verimliliği arttırmasının gerçekleĢmesinde önemli bir yeri 

vardır. 

 Üniversite-Turizm iliĢkisi: Üniversitelerin yardımıyla düzenlenen kongreler ve 

fuarlarla, bölge turizmi iyi bir Ģekilde tanıtılabilir(Sungur,2015:43). Bölgenin, doğa ve tarihi 

potansiyeli yapılan seminerlerle tanıtılarak bölge ekonomisine ve refahına önemli katkıda 

bulunabilir, yapılan SWOT analizleri yardımıyla bölgenin turizm açısında avantaj ve 

dezavantajları belirlenerek gelecek adına çözüm yolları daha iyi anlaĢılabilecektir. 

Nitekim YÖK BaĢkanı. M. A. Yekta Saraç yaptığı açıklamada(2 Mart 2018), "Yeni 

YÖK" olarak en önemli gündem maddelerinden birinin üniversitelerin bulundukları bölgeye 

daha çok katkı vermesini olduğunu ifade etti."Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı 

Misyon Farklılaşması ve Ġhtisaslaşması" temalı projeye yeni pilot üniversitelerle devam etme 

kararı alındığını belirterek, bugün itibarıyla 38 ildeki üniversitelerin projeye başvuru sürecini 

başlattıklarını açıkladı.Üniversitelerin bulundukları bölgelerdeki paydaşlar ile iyi bir işbirliği 

ve sinerji oluşturarak, bu misyonlarını da en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğinin "Yeni 
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YÖK olarak önem verdiğimiz konulardan biri, üniversitelerimizin sahip oldukları potansiyel 

ve kapasiteyi bölgenin ihtiyaçlarına uyumlandırarak belirli alanlarda farklılaşabilmeleri, 

ihtisaslaşmaları ve uzmanlaşmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.Bu kapsamda, Bingöl 

Üniversitesinin, tarım ve havza bazlı kalkınma alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesinin, hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesinin, sağlık ve çevre alanında, 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin, tarım ve jeotermal alanında ve Uşak Üniversitesinin de 

tekstil, dericilik ve seramik alanında bölgesel kalkınma odaklı pilot üniversiteler olarak 

seçildiğini belirten Saraç, bu üniversiteler için ihtisas alanlarında destek ve izleme sürecinin 

başlatıldığını belirtti(http://www.yok.gov.tr/web/guest/yok-ten-universitelere-kalkinma-

cagrisi,EriĢim Tarihi,12.10.2018). 

KOP da Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ve 

toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iĢbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi 

etkileĢimini ve üniversite-Ģehir bütünleĢmesini ileri düzeye taĢımak ve ülkemizin gelecek 

vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesinde eğitim veren 

üniversitelerin katılımı, KOP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın desteği ve 

koordinasyonu ile “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği” (UNĠKOP) kurulmuĢtur.Kurulduğu 

günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalıĢma kültürünü geliĢtiren, ortak aktiviteler 

düzenlemesini sağlayan UNĠKOP, her yıl bölgesel kalkınma sorunlarının masaya yatırıldığı, 

çözümler arandığı Bölgesel Kalkınma Sempozyumları 

düzenlemektedir(http://unikop.org/sayfalar/hakkimizda/1,EriĢim Tarihi,12.10.2018). 

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNĠKOP), 1 ġubat 2018 tarihinde 8 ilimizin 12 

üniversite rektörünün katılımı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi‟nde düzenlenen 

çalıĢtayınraporunda, üniversitelerin bundan sonra bölgesel kalkınma politikalarının aktif bir 

bileĢeni olma yolunda ilerleyeceğini iĢaretlerini görmek mümkündür. Bunlar: 

 YÖK‟ün misyon farklılaĢması projesiyle de uyumlu olarak üniversitelerin Ar-

Ge ve inovasyon odak alanları belirlenecektir. 

 Kısa vadede üniversitelerin Ar-Ge alt yapısı ve kapasitelerinin (AraĢtırma alt 

 yapısı, beĢeri sermaye) belirlenmesi hedeflenmiĢtir. 

 Bölgesel kalkınmayı da kapsayacak Ģekilde bölge üniversiteleri arasında 

iĢbirliği daha da geliĢtirilecektir. 

  Fon kaynaklarının bölge ihtiyaçları gözetilerek ilgili paydaĢların katılımı ile 

uygun planlanması ve etkin kullanımı yönünde üniversite katkısının, rolünündaha da 

arttırılması beklenmektedir. 

 Üniversitelerin “bölgesel kalkınma” özelinde yapacakları araĢtırmalar teĢvik 

edilecektir 

(http://www.yok.gov.tr/documents/10279/39301533/kop_bolgesi_universiteler_birligi_calista

y_sonuc_bildirgesi.pdf/0e152038-c917-472c-b440-252a8bc7dde2,EriĢimTarihi,12.10.2018) 

Son olarak son yıllara kadar Türkiye‟de yükseköğretim sisteminin en önemli gündem 

maddesi eriĢimdi. Sayıları ve kontenjanları hızla artan üniversiteler ile bugün üniversiteye 

eriĢim sorunu büyük ölçüde aĢılmıĢ durumdadır. Öyle ki yükseköğretim düzeyinde okullaĢma 

oranı 18‟i aĢmıĢtır. Ancak yükseköğretim sisteminin geç kitleselleĢmesi nedeniyle 25-64 yaĢ 

arasında üniversite mezunu olanların oranı uluslararası standartlara göre hala düĢüktür. Her 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/yok-ten-universitelere-kalkinma-cagrisi,Erişim
http://www.yok.gov.tr/web/guest/yok-ten-universitelere-kalkinma-cagrisi,Erişim
http://unikop.org/sayfalar/hakkimizda/1,Erişim


2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 140 

 

yüz kiĢiden ancak 18‟i üniversite mezunudur. Bu sayı Japonya‟da 50,Kore‟de 45,ABD‟de 

44‟tür.OkullaĢma arttıkça kuĢkusuz bu sayı artacaktır(Esen,2018:41) 

Halen 54-65 yaĢ aralığında çalıĢanların yalnızca 200 bini üniversite mezunudur. Bu yaĢ 

kuĢağının çalıĢma hayatına baĢladığı 1980‟lerde yaklaĢık 17 milyon istihdam vardı. Bunun 

ancak %5‟i,800 bini üniversite mezunuydu ve bunların geliri ve statüsü yüksek iĢlere ulaĢması 

kolaydı. Bugün toplam istihdam sayısı 30 milyonu aĢmıĢtır. Bunun %24‟ü,7,4 milyonu 

üniversite mezunudur ve toplam istihdam içinde ilk defa üniversite mezunlarının sayısı, lise 

mezunlarını aĢmıĢtır. ĠĢgücü piyasaları ile yükseköğretim arasındaki iliĢkiler karmaĢık bir hal 

almıĢtır (Esen,2018:41). 

4.GiriĢimci Üniversite Kavramı 

Üniversiteler değiĢim ve dönüĢüm baskısını çok yönlü hissetmektedirler. Bilgi 

toplumunun ihtiyaçlarına uygun olarak değiĢen koĢullar nedeniyle çağa ayak uydurmak 

zorundadırlar. Bu değiĢen koĢulları sebep olduğu baskı, üniversitelerin stratejik anlamda yön 

değiĢtirmesine sebep olmaktadır. Nitekim geliĢmiĢ ekonomilerin neredeyse tamamında 

yenilik anlayıĢı “GiriĢimci Üniversite” kavramını beraberinde getirmiĢtir. Üniversitelerin bu 

değiĢim ve geliĢime ayak uyduracak olması kaçınılmazdır. GiriĢimci üniversite kavramının 

bizim üniversiteler içinde uygun olması doğru bir çıkarsama olacaktır. Çoğu ülkenin 

gerçekleĢtirdiği bu değiĢimi üniversitelerimizde kendi coğrafik kültür ve toplumsal yapısına 

uygun bir model geliĢtirip uygulama zorunluluğu kaçınılmaz olmaktadır(OdabaĢı,2006:88). 

KüreselleĢme ve bilgi toplumu olgularının bir gereği olan bu kavram, üniversitelerin 

bilgi üretme ve yenilik yapma olanaklarının yanı sıra bilgiyi ticarileĢtirme anlamına da 

gelmektedir. Bulunduğu bölgenin bir lokomotifi olan üniversiteler bu sayede bölgesel 

kalkınmaya da katkı sağlayacaktır. DeğiĢimin kaçınılmaz olduğu günümüzde kalkınmanın var 

olabilmesi için bir değer yaratabilme kapasitesi olan üniversitelere bu, yüklenilen bir görev 

olmalıdır. Çünkü rekabet gücümüzün göstergesi yapılan yeniliklerdir. 

SONUÇ 

Toplumsal geliĢme olarak bilginin önemli olduğu ve bilginin üretildiği yer olan 

üniversiteler, kalkınma için hayati derece öneme sahiptir. Üniversiteler yapmıĢ olduğu 

çalıĢmalar ile kalkınmaya ve özel bir tabirle bölgesel kalkınmaya öncülük etmesi ve 

cesaretlendirmesi günümüz bilgi ve uygulama çağında olması gereken sistemdir. Çünkü var 

olan kaynakların optimal ve bilinçli olarak kullanılması kaynak ve zaman israfını da 

engelleyecektir.  

Ar-Ge ve inovasyon yapmanın mümkün olduğu yer olan üniversitelerle uygulayan ve 

gerçekleĢtirecek sektörlerin ve aktörlerin iĢbirliği bölge refahı açısından da önemli olacaktır. 

Dolayısıyla bölgede üniversitenin varlığının yetmediği, etkin ve bunu eyleme dönüĢtüren bir 

organizasyonun olduğu, dinamik ve bölgenin sanayi, tarım ve turizm sektörlerinin 

ihtiyaçlarına cevap veren giriĢimci bir yapıya bürünmesi üniversiteler ve bölge kalkınması 

için bir amaç olmalıdır. Bir kalkınma politikasının belirlenmesi ile üniversite, sektörler ve 

kamu kuruluĢlarının birlikte çalıĢması ve etkileĢimde olması daha doğru bir yaklaĢım 

olacaktır. 
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ÖZET 

Satın alma davranıĢını yerine getiren ve getirme potansiyeline sahip tüm bireyler 

yatırımcı olarak kabul edilebilir. Ekonomide yatırımcı bireylerin, devamlı olarak kiĢisel 

çıkarlarının peĢinde koĢan rasyonel varlıklar olarak kabul edildiği bilinmektedir. Oysa 

bireyler finansal kararlar alma aĢamasında her zaman rasyonel davranmadıkları ve irrasyonel 

davranıĢlar sergiledikleri yani; ekonomik ve finansal göstergelerin yanısıra kendi iç dünyaları, 

tecrübeleri ve algılayıĢ farklılıklarından etkilendikleri de görülmektedir. Ġrrasyonel 

davranıĢların temelinde bireysel yatırımcıların kararlarını etkileyen psikolojik önyargılar 

vardır. Psikoloji; bir bireyi yönlendiren duygu, düĢünce ve davranıĢ biçimlerinin bütünüdür. 

Bu yüzden birey satın alırken ve yatırım yaparken öncelikle ruh haline ve psikolojisine göre 

hareket etmektedir. Bireysel yatırımcıların büyük bir kısmının psikolojik önyargılardan 

etkilendiğini söylemek yanlıĢ olmaz. Çünkü bireysel yatırımcılar geleneksel yaklaĢımın 

aksine sistematik hatalar yapmakta yada rasyonel çözümü bilmelerine rağmen 

uygulamamaktadırlar. 

Bu çalıĢmanın amacı; bireysel yatırımcıların yatırım kararı alırken psikolojik 

faktörlerden ne düzeyde etkilendiğini ve yatırımcıların eğitim, yaĢ, gelir, meslek vb. 

demografik faktörlerinin yatırım davranıĢına olan etkisini tespit etmektir. Bu amacı 

gerçekleĢtirmek için Aksaray ilinde yaĢayan bireysel yatırımcıların psikolojik eğilimlerini ve 

demografik faktörlerin yatırım davranıĢlarına etkisi üzerine anket çalıĢması yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada; sonuçlara iliĢkin değerlendirmeler bulunmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yatırımcı, Psikoloji, Demografik Faktörler 

ABSTRACT 

All individuals who fulfill purchasing behavior and have the potential fulfilling 

purchasing behavior can be considered as investors. It is known that in the economy investors 

are regarded as rational entities that constantly pursue their personal interests. However, 

individuals are not always rational in the process of making financial decisions and exhibit 

irrational behavior. So they are affected by not only economic and financial indicators but 

also their inner worlds, experiences and perceptions. There are psychological prejudices in the 

basis of irrational behavior that affect the decisions of individual investors. Psychology is the 
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whole of the emotions, thoughts and behaviors that direct an individual. Therefore, when 

buying and investing an individual acts according to his mental state and his psychology. It is 

not wrong to say that most of the individual investors are affected by psychological 

prejudices. Because individual investors unlike the traditional approach making systematic 

mistakes or they don‟t apply solution although they know the rational solution. 

The purpose of this study is; to determine what extent individual investors are affected 

by psychological factors while taking investment decisions. Also to determine the investors' 

education, age, income, profession, etc. demographic factors effect on investment behavior. 

For this purpose a questionnaire study was conducted on the individual investors living in 

Aksaray psychological tendencies and demographic factors impact on investment behavior. 

There are assessments of the results in this study.  

Key Words: Individual Investor, Psychology, Demographic Factors 

GĠRĠġ 

Yatırım denildiğinde akla ilk olarak; gelecekte kazanç sağlamak için belli bir miktar 

parayı bir iĢe veya taĢınmaz bir mülke bağlamak olarak tanımlanan kavram gelmektedir. 

Yatırım kavramı; kullanıldığı yere ve faaliyete göre değiĢik Ģekillerde ifade edilebilmektedir. 

Diğer bir değiĢle yatırım, ekonomik varlıkların kazanç sağlamak için kullanılması veya bir 

kiĢinin parasını bankaya yatırması ve parasını bir gayrimenkul, tahvil, bono gibi finansal 

araçlarda değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (ÖzdaĢ, 2009: 3). Bu Ģekilde tanımlanan 

yatırımın 3 temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar: sermayeyi korumak, değer artıĢı 

sağlamak ve sürekli gelir elde etmektir. Yatırımın fonksiyonlarının değiĢkenlik göstermesinin 

sebebi kullanıldığı alana göre yatırımın farklı türleri bulunmaktadır. Ekonomik yatırım, 

tüketici yatırımı ve finansal yatırım olarak gruplandırılan yatırım; yatırımcının kullanım 

Ģekline ve yerine bağlıdır (Aksoy ve Tanrıöven, 2007: 3). Ayrıca yatırım yapılacak araçlar da 

oldukça fazladır. Bu araçlara; altın, gayrimenkul, hisse senedi, bono, repo, katılım fonları ve 

mevduat hesapları örnek olarak verilebilmektedir. Bu gibi araçlara yatırım yapmanın çeĢitli 

sebepleri bulunmaktadır. Yatırım yapmanın asıl amacı; ek gelir sağlamaktır. Bu nedenle 

yatırım kavramı, tasarruf kavramından farklıdır. Tasarruf ise mevcut bir varlığın gelecekte 

kullanımı düĢünülerek arttırılmasıdır. Tasarruf kısa vadeli, yatırım ise uzun vadelidir. 

Tasarruflar, paranın harcanmasını geciktirirken, yatırımlar ise parayı baĢka bir araçla takas 

etmektedir. Özet olarak; yatırım, eldeki tasarrufları yatırım araçlarına yönlendirmektedir. 

Aslında yatırım kararı, zenginliğim yaratılması ve finansal bağımsızlığın sağlanması için 

kritik bir öneme sahiptir. 

Yatırımcı; piyasada alıcı ve satıcı olarak yer alan gerçek veya tüzel kiĢi yatırımcıları 

olarak ifade edilmektedir. Gerçek kiĢi yatırımcı; özel tasarruflarını sermaye piyasası 

araçlarına yatırmakta iken tüzel kiĢi yatırımcılar ise benzer yatırımı yapan özel sektör ve 

kamu tüzel kiĢilerini içermektedir. Yatırımcıların türleriyle ilgili farklı sınıflandırmalar 

olmasına rağmen, genel kabul gören ayrım, kurumsal ve bireysel yatırımcı biçimindedir. 

Bireysel yatırımcılar; kendileri adına ve bizzat kendileri yatırım yapan kiĢilerdir. Bireysel 

yatırımcılar kendileri için yatırım yaptıkları için perakende yatırımcılar olarak da 

adlandırılmaktadır. Kurumsal yatırımcılar ise yatırım yapmak için zamanı, deneyimi ve bilgi 
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birikimi olmayan bireylerin yatırımlarını yöneten yatırımcılardır. Kurumsal yatırımcılar, bu iĢi 

belli bir ücret karĢılığında yaptıkları için profesyonelleĢmiĢlerdir. Kurumsal yatırımcılara, 

bankalar, sigorta firmaları, yatırım firmaları ve diğer finansal kurumlar örnek olarak 

verilebilmektedir (Armağan, 2007: 41). 

Yatırımcıların yatırım kararı verirken etkilendiği bazı faktörler bulunmaktadır. Bu 

faktörler; kiĢisel, finansal ve çevresel etkenler olarak üçe ayrılmaktadır. KiĢisel etkenler; 

yatırımcıların sahip olduğu subjektif yargıları içermektedir ve bu yargılar; yaĢ, sağlık durumu, 

gelir düzeyi, beklenti, yaĢam biçimi, psikolojik faktörler, bilgi kapasitesi ve yeterli süreye 

sahip olmalarıdır. Yatırımcıların mevcut paralarını yatırıma dönüĢtürmelerinde etkisi olan 

finansal etkenler ise nakit akımı, risk, likidite, getiri oranları ve yatırımın süresidir. Ayrıca 

yatırım kararı verirken yatırımcılar çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Çevresel 

faktörler olarak sosyo-kültürel çevre, yakın çevre-aile ve diğer çevresel etki grupları 

sayılabilir (Usul, 2000: 44; Döm, 2003: 83-84). 

Bireysel yatırımcıların; yatırım kararı alırken etkilendikleri faktörler bağlamında izlemiĢ 

oldukları risk profilleri ve yatırım yapma teknikleri birbirinden farklıdır. Yatırımcıların risk 

profilleri; riski seven, riskten kaçan ve riske karĢı duyarsız yatırımcılar sınıflandırılmaktadır. 

Risk profili belirli bir yatırımcı farklı teknikler kullanarak yatırım gerçekleĢtirmektedir. 

Bireysel bir yatırımcı; tasarrufunu kendisi yöneterek, profesyonel yöneticilerden destek alarak 

yatırım yapmaktadır. Yatırım kararı verme aĢamasında yatırımcıların davranıĢ biçimleri; 

belirledikleri hedef, düĢünceleri ve bulundukları ortama göre değiĢmektedir. DavranıĢ 

biçimlerine; etkin piyasalar hipotezi, beklenti teorisi, piĢmanlık teorisi, sürü psikolojisi ve 

kayıptan kaçınma örnekleri verilebilmektedir (Ranganatham ve Madhumathi, 2009: 18-19). 

Bu davranıĢ örneklerinin hepsi farklı kavramları ifade etmektedir. Etkin piyasa hipotezi; Fama 

(1960)‟da ortaya konulmuĢ bir hipotezdir. Bu hipoteze göre; tüm bilgiler piyasaya tam ve 

eksiksiz olarak yansıtıldığı için hiçbir yatırımcının ekstra bir gelir sağlama imkanı 

bulunmamaktadır. Beklenti teorisi; Kahneman ve Tversky (1979)‟da geliĢtirmiĢ olduğu bir 

teoridir. Bu teoride riskin de dikkate alınması gerektiği ifade edilmiĢtir. PiĢmanlık teorisi; 

bireysel yatırımcıların yatırım gerçekleĢtirirken dar bir çerçeveyle baktıkları için göstermiĢ 

oldukları ufak bir hatada bile piĢmanlık duygusunu hissetmeleridir. Ayrıca Barber ve Odean 

(1999) yatırımcıların piĢmanlık duygusu hissettikleri için değeri artan hisselerini satarken 

değeri azalan hisselerini ellerinde tutmayı tercih ettiklerini, çünkü bu sayede mevcut 

hisselerinin performanslarını dengeleyeceğini düĢündüklerini vurgulamıĢtır. Sürü psikolojisi; 

yatırımcıların baĢka yatırımcıları takip etmeleri ve kendi kararlarını terkedip çoğunluğu takip 

etmeleri anlamına gelmektedir. Kayıptan kaçınma; yatırımcılar riskten değil kayıptan 

çekinmektedir. Çünkü yatırımcıların beklentisi; aldığı fiyatın üstünde satmaktır. Bu yüzden 

yatırımcılar, zarar ettikleri yatırımlarını uzun süre hatta kar elde edene kadar ellerinde tutarlar. 

Ancak bazen daha fazla zarar etme gibi olumsuz durumlarla karĢılaĢılabilir (Fama, 1965: 98; 

Döm, 2003: 1, 136; Korkmaz ve Ceylan, 2010: 616-617; Elmas, 2010: 99). 

Ġnsan faktörünün devreye girdiği her durumda eğer durum satın alma veya karar alma 

aĢamasına gelmiĢ ise birey psikolojik ve davranıĢsal özelliklerin etkisinde kalarak karar 

verecektir.  Finansal karar almanın temelinde ise “DavranıĢsal Finans” yatmaktadır. 

Bireysel yatırımcılar davranıĢsal önyargılardan kaçınarak, mevcut verilere ve mantıksal 

süreçlere dayanarak tarafsız kararlara daha kolay ulaĢabilirler.Yatırım davranıĢlarını anlamak 
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, bireysel yatırımcıların bu önyargıları hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, yatırım  

hizmetleri, ürünleri ve stratejilerini seçme konusunda karar verme süreçlerinin geliĢtirilmesine 

yardımcı olabilir. Sosyal bilimler tarafından dikkat çeken bir konu haline gelen bireylerin 

psikolojik ve demografik faktörlerin, yatırım davranıĢlarını etkilediği gerçeği ile hareket 

ederek bu konu üzerinde araĢtırma yapmamızı teĢvik etmiĢtir.  

Bu çalıĢmada; Aksaray ilinde ikamet eden bireysel yatırımcıların psikolojik 

eğilimlerinin ve demografik faktörlerinin, yatırımcıların yatırım kararlarındaki etkisini 

incelemektedir. 

PSĠKOLOJĠK ÖNYARGILAR 

Ġnsanlar birçok konuda karar verirken rasyonel davranmazlar. Çünkü insanların rasyonel 

davranmalarını engelleyen birtakım faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler aynı zamanda 

bireysel yatırımcılar için de geçerli olan psikolojik etkenlerdir. Psikolojik etkenler olarak 

ifade edilen kavramın finans literatüründe ya da diğer bir ifadeyle davranıĢsal finanstaki 

karĢılığı psikolojik önyargılardır. Psikolojik önyargılar; yatırım kararı verirken bireylerin aynı 

hataları sistematik biçimde yapmasıdır. Bu durum ne eğitime ne de cinsiyete göre 

değiĢmektedir. Psikolojik önyargıların asıl sebebi; insan davranıĢlarıdır. Psikolojik önyargılar 

kendi içerisinde 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar: biliĢsel yanlılık, geçmiĢi hesaba katmak ve 

hevristiklerdir (Gazel, 2014: 12). 

Bilişsel Yanlılık 

BiliĢsel yanlılık; bireylerin rasyonel davranıĢtan sapması durumunun ĢaĢırtıcı bir hal 

almasıdır. BiliĢsel yanlılığın gerçekleĢmesi için bireye sorulan sorulara; formal cevaplar 

verilmesi, sezgilerin kullanılması ve verilen cevapla doğru cevap arasında sistematik 

farklılıkların söz konusu olması gereklidir. BiliĢsel yanlılık kavramını ortaya çıkaran Tversky 

ve Kahneman‟dır. Bu konuyla ilgili birçok çalıĢmaları bulunmaktadır (Döm, 2003: 61). 

BiliĢsel yanlılık davranıĢları da çeĢitlilik göstermektedir. Bu davranıĢlar; aĢırı güven, kontrol 

yanılsaması, kendine atfetme yanlılığı, geri görüĢ önyargısı, çerçeveleme etkisi, biliĢsel 

çeliĢki, yanlıĢ iliĢkilendirme yanlılığıdır (Öncü ve Özevin, 2017: 589). 

AĢırı güven; kiĢilerin kendi yetenekleri, zekaları, aldıkları kararlar ve kısacası 

kapasiteleri konusunda aĢırı güven duymalarıdır. AĢırı güvenli yatırımcılar; aĢırı iĢlem 

yaptıkları için iĢlem maliyetini arttırır, portföyde çeĢitlendirmeyi gerçekleĢtirmez, düĢük riskli 

hisseleri önemsemez ve kendilerine aĢırı inanırlar. Bu sayılan özelliklerinden dolayı aĢırı 

güven, yatırımcılara zarar vermektedir (Pompian, 2006: 59). 

Kontrol yanılsaması; kiĢilerin, kontrol dıĢı gerçekleĢen bazı olaylara müdahele edip 

sonuçlarını etkileyebileceklerini düĢünmeleridir. Kontrol yanılsaması; kiĢiler doğrudan seçim 

gerçekleĢtirdiğinde, deneyimi ve bilgisi çoksa ortaya çıkmaktadır. Örneğin; bir bireyin sayısal 

loto rakamlarını makineden daha iyi bileceğini düĢünmesi, kontrol yanılsamasından dolayı 

gerçekleĢmektedir (Aydın ve Ağan, 2017: 84). 

Kendine atfetme yanlılığı; kiĢilerin baĢarılarını kendilerine bağlamaları; ancak 

baĢarısızlıklarının ise dıĢ etkenler ve Ģanssızlıktan kaynaklandığını ileri sürmeleridir. 

Sınavdan iyi not alan bir öğrencinin kendi baĢarısı olduğunu düĢünmesi; ancak kötü not alan 

öğrencinin öğretmenine suçu yüklemesi veya bir sporcunun baĢarısını kendi yeteneğine, 
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baĢarısızlığını ise hakem kararlarına bağlaması gibi örnekler verilebilmektedir. Bu örnekleri 

arttırmak mümkündür. 

Geri görüĢ önyargısı; gerçekleĢen olaylar hakkında kiĢilerin sonucu bildiklerine 

inanmalarıdır. Bu önyargı; aĢırı güveni arttırıp kiĢilerin aklındaki riskleri hataya dönüĢtürerek 

kiĢilere zarar vermektedir. Geri görüĢ önyargısı, kiĢilerin yapmıĢ oldukları hataları zor kabul 

etmelerine yol açmaktadır. 

Çerçeveleme etkisi; bireylerin aynı duruma, farklı görsellerle süsleyici biçimde 

anlatıldığında farklı tepkiler vermesidir. Oysaki; iki durum birbirinin aynısıdır. Sadece çeĢitli 

teknikler yardımıyla anlatım tarzı farklılaĢtırılmıĢtır (Kahneman ve Riepe, 1998: 52). 

BiliĢsel çeliĢki; bireylerin kendi düĢünceleri ıĢığında vermiĢ oldukları kararlarla 

uyuĢmayan bilgileri yok sayması ve görmezden gelmesidir (Kahyaoğlu, 2011: 35). 

YanlıĢ iliĢkilendirme yanlılığı; bireyin birbiriyle herhangi bir bağı olmayan iki olay 

arasında bir bağ kurmasıdır. 

Geçmişi Hesaba Katmak 

Bireylerin yatırım kararı verirken geçmiĢle ilgili sonuçları dikkate alır ve kararlarını 

verirken geçmiĢe ait sonuçlardan etkilenmektedir. GeçmiĢi hesaba katma konusunda 

etkilenilen davranıĢ kalıpları; kolay para etkisi, sürü psikolojisi, muhafazakarlık, riskten 

kaçınma etkisi, belirsizlikten kaçınma, piĢmanlıktan kaçınma / baĢabaĢ etkisi ve statüko 

yanlılığıdır (Gazel, 2014: 26). 

Kolay para etkisi; bir kiĢinin elde ettiği kazancın ardından daha fazla risk alması 

anlamına gelmektedir. 

Sürü psikolojisi; çoğunluğu takip etme ve birçok yatırımcının yanlıĢ karar vereceğinin 

gözardı edilerek bu davranıĢın karlı olduğunun düĢünülmesidir.  

Muhafazakarlık; bireylerin sahip oldukları eski bilgiye inanmaları ve değiĢime direnç 

göstermeleridir. Bu direnç zaman ilerledikçe kırılmaya baĢlasa da değiĢim oldukça yavaĢ 

gerçekleĢmektedir. Çünkü bireylerin eski bilgilerinin, yanlıĢ olduğunu kabullenmeleri zaman 

almaktadır (Barak, 2008: 177-178). 

Riskten kaçınma etkisi; kiĢilerin yapmıĢ olduğu bir yatırımın baĢarısız olmasının 

ardından riskli yatırımlara yönelmemesidir. Önce zarar edilmiĢ bir hisse, gelecekte kazanç 

sağlasa bile riskli yatırım olarak görülerek, o hisseden uzak durulmaktadır. 

Belirsizlikten kaçınma; insanların sonuçlarının öngörülemediği yatırımlardan uzak 

durmasıdır. 

PiĢmanlıktan kaçınma / baĢabaĢ etkisi; yatırımcılar ne kar ve ne zarar noktası olarak 

ifade edilen baĢabaĢ noktasına ulaĢmak için daha fazla risk alırlar. Ancak bu noktaya 

ulaĢıncaya kadar yatırım yapan bir bireyin risk eğilimi gitgide artmaktadır. 

Statüko yanlılığı; yatırımcıların, alternatifleri değerlendirmeyip mevcut yatırım 

pozisyonunu veya eski yatırımlarını devam ettirmeleridir (Hayta, 2014: 345). 

Hevristikler 

Ġnsanların karar verirken kullanmıĢ oldukları pratik kısa yollar ve zihinsel kestirmeler, 

hevristikler olarak ifade edilmektedir. Hevristik kelimesi sezgisel anlamına gelmekte; ancak 

davranıĢsal finansta hevristik olarak kullanılmaktadır. Hevristik kullanımı; optimal çözümü 

bilmeme, optimal çözüm için yeterli bilgiye sahip olmama, optimal çözüme ulaĢmak için 

kullanılan tekniklerin yetersiz kalması ve fazla bilgiye sahip olmadan doğan karmaĢa gibi 
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nedenlerden kaynaklanmaktadır. Hevristikler; temsililik hevristiki, mevcudiyet hevristiki, 

çıpalama / dayanak noktası hevristiki olarak alt gruplara ayrılmaktadır. 

Temsililik hevristiki; yatırımcıların karar verme sürecinde yatırım yapacağı tüm 

hisselerle ilgili bilgiler yerine sadece en çok dikkat çeken verileri incelemesidir. Bu durumda, 

güçlü firmalar her zaman karlı hisseler olarak algılanmaktadır (Yıldırım, 2017: 58). 

Mevcudiyet hevristiki; yatırımcının geçmiĢ dönemdeki tecrübelerine göre hareket 

etmesidir. Yani; yatırımcı içinde bulunduğu durumla ilgili hafızasında bilgi varsa o durumla 

ilgili yatırım kararı alabilir; ancak tersi durumda bu olasılığı göz ardı etmektedir (Sezer ve 

Demir, 2015: 71). 

Çıpalama / dayanak noktası hevristiki; bireylerin karar verirken zihinlerinde belirlemiĢ 

oldukları bir referans noktasına göre yatırım kararı vermeleridir. Referans noktası; geçmiĢteki 

tecrübelere göre belirlenmektedir (Hayta, 2014: 334). Çıpalamaya; kurban bayramında alıcı 

ve satıcının yapmıĢ olduğu pazarlık örnek olarak verilebilir. Bu pazarlıkta; alıcı ve satıcının 

zihninde belirlemiĢ oldukları tutarlar mevcuttur. Hangisi belirlediği tutara daha çok yaklaĢırsa 

pazarlıktandaha karlı ayrılacaktır. 

BĠREYSEL YATIRIMCININ DAVRANIġINA ETKĠ EDEN DEMOGRAFĠK 

FAKTÖRLER 

Bireysel yatırımcıları yatırım yapmaya yönelten kiĢisel faktörler, yatırımcıların yeterli 

bilgi ve zamana sahip olmaları, yaĢı, cinsiyeti, sağlık durumu, yatırımdan beklentisi, gelir 

düzeyi, yaĢam biçimi gibi etkenlerdir (Özaltın vd., 2015: 402-404). 

Bireyin kiĢilik özellikleri (dıĢa dönüklülük-içe dönüklülük, uyumluluk, sorumluluk-

amaçsızlık, duygusal denge, yeniliklere açık olma) ile psikolojik faktörler (hevristikler, 

biliĢsel önyargılar, duygusal faktörler) ve demografik ve sosyo-ekonomik faktörler (cinsiyet, 

yaĢ, medeni durum, eğitim düzeyi, meslek, ailedeki birey sayısı, aylık gelir, mal varlığı, 

finansal bilgi düzeyi) olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Bu faktörlerdeki  bir değiĢim 

yatırımcının finansal risk algısını değiĢtirecektir(Saraç ve Kahyaoğlu, 2011: 138). 

Yatırımcıların yaĢları ve sağlık durumları yatırım kararlarını direkt olarak etkileyen 

faktörlerdendir. Genç bir yatırımcı, geleceğini sağlama alabilmek ve sahip olduğu varlıkları 

arttırabilmek maksadıyla yatırım yapabilir. YaĢlı bir yatırımcı ise elindeki birikimi likiditesi 

yüksek varlıklar Ģeklinde veya likit olarak saklamak ister (Ayvalı,2014:49).Gelir düzeyi 

yüksek olan yatırımcılar, riskli yatırımları daha düĢük gelire sahip olan yatırımcılara göre 

kolayca kabul edebilirler. Çünkü, bu yatırımcı grubu için yatırıma ayırabilecekleri miktar, 

toplam gelirleri içinde düĢük bir oranda kalacağından dolayı zarardan etkilenme dereceleri de 

düĢük gelirli yatırımcılara oranla daha az olacaktır (Elmas, 2010: 11). 

Demografik faktörlerin yatırım davranıĢını etkisi üzerine yapılan bir araĢtırmaya göre, 

yatırımcıların yatırım aracı tercih ederken baz aldığı faktörlerin cinsiyete göre değiĢtiği tespit 

edilmiĢtir. BaĢka bir ifade ile bayan yatırımcılar daha çok getiri oranını baz alırken, bay 

yatırımcılar risk ve çeĢitlendirmeyi dikkate aldıkları tespit edilmiĢtir. Yine eğitim durumuna 

bakıldığında ise, lisans mezunları riski en az, ön lisans mezunları riski daha az olan finansal 

yatırım araçlarını tercih ettikleri belirlenmiĢtir. Eğitim seviyesi düĢtükçe daha riskli yatırım 

araçları tercih edilmektedir. Medeni durumlara göre sonuçlar incelendiğinde ise, bekâr 

yatırımcılar evli yatırımcılara göre riski daha fazla olan yatırım araçlarını tercih ettikleri tespit 
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edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢan kadınların sayısının artması, daha fazla çift gelirli ailenin ortaya 

çıkması kiĢilerin yaĢam tarzlarını, tüketim alıĢkanlıklarını ve buna bağlı olarak yatırım 

davranıĢlarınıda etkilemiĢtir. 

Tasarruf sahibinin kiĢilik yapısı da alacağı yatırım kararlarındaki etkisi azınsanmayacak 

kadar çoktur.  KiĢilik ise bir bireyi diğer bir bireyden farklı kılan bireysel özelliklerin 

toplamıdır. Bireyde kiĢilik yapısı; yapıların, davranıĢ biçimlerinin, ilgi ve eğilimlerin, yetenek 

ve yöneliĢlerin karakteristik oluĢumudur. DavranıĢlara yön veren ise kiĢilik yapısıdır 

(Altınköprü,1980:13).Bu nedenle  yatırım davranıĢları üzerinde etkisi olan kiĢiliğin yatırım 

davranıĢını nasıl etkilediği konusunda  ayrıntılı araĢtırmalar yapılması gereken bir konudur. 

Agnew vd. ise (2003) yaptıkları araĢtırmada, erkeklerin hisse senetlerine daha fazla 

yatırım yapmakta olduklarını ve kadınlara nazaran borsada daha fazla iĢlem yaptıkları, evli 

yatırımcıların bekarlara göre daha sert yatırım yaptıkları,  yaĢı ileri yatırımcıların ise yaĢı daha 

genç olanlara  göre daha fazla yatırım iĢlemi gerçekleĢtirdiklerini tespit etmiĢlerdir. 

ALANYAZIN TARAMASI 

Yatırımcıların psikoloik önyargılarını inceleyen araĢtırmalar, literatürde bulunmaktadır. 

Bu çalıĢmaların içerikleri hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Yıldız, Demir, Kalaycı ve Göksu (2009) Borsa Ġstanbul‟daki yatırımcıların psikolojik 

önyargılarını belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Bu amaçla oluĢturulan hipotezler bağlamında 

yatırımcıların psikolojik önyargıları ölçülmüĢtür ve ulaĢılan bulgular hipotezleri 

desteklemektedir. Yatırımcılar, yatırım kararı verirken psikolojik önyargılarına göre hareket 

etmektedir. Bu önyargıları minimize edebilmeleri için; yatırımcıların psikolojik önyargıları 

anlamaları, yatırım yapma sebebini bilmeleri, yatırımlarını nicel kriterlerle yapmaları, yatırım 

çevresini kontrol ederek riski dağıtmaları gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Demir, Akçakanat ve Songur (2011) Borsa Ġstanbul‟daki hisse senedi yatırımcılarının 

davranıĢları ve psikolojik eğilimleri arasındaki bağlantıyı araĢtırmıĢlardır. Sonuçlar; 

yatırımcıların karar alırken rasyonel davranmadığını ve rasyonel çözümü bilse dahi sistematik 

hatalar yaptığını ortaya koymaktadır. Bu hataları ortaya çıkaran durumun; yatırımcıların 

psikolojileri, medya, arkadaĢları ve çevresinden kaynaklandığı; ayrıca bu davranıĢ biçiminin 

sürü davranıĢı haline geldiği görülmektedir. 

Sezer ve Demir (2015) çalıĢmalarında yatırımcıların finansal okuryazarlık ve biliĢsel 

yetenek düzeylerine psikolojik önyargıların etkisini araĢtırmıĢlardır. Sonuçlara göre; Amerika, 

Almanya ve Hollanda‟daki çalıĢmalarla kıyaslandığında finansal okuryazarlık düzeyi oldukça 

düĢüktür. Ayrıca biliĢsel yetenek ve finansal okuryazarlık düzeyi ile psikolojik önyargıların 

iliĢkisi olmadığı ortaya çıkarılmıĢtır. 

Angı, Bekci ve KarataĢ (2016) araĢtırmalarında hisse senedi yatırımcılarını etkileyen 

faktörleri incelemiĢlerdir. BiliĢsel önyargı ve yatırım kararları arasındaki iliĢki Batı Akdeniz 

Bölgesi için incelenmiĢtir. Bu inceleme sonucunda; yatırım kararı verirken biliĢsel 

önyargıların arttığı ve bu nedenle alınan kararların gerçeklikten uzaklaĢtığı saptanmıĢtır. 

Akın (2017)‟ye göre; yatırımcı kararlarını etkileyen davranıĢlar tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu tespiti gerçekleĢtirmek için literatürdeki tüm çalıĢmalar incelenmiĢtir. Bu 

çalıĢmalarda gözlenen durumlar ise bireylerin yatırım kararı vermelerinin asıl sebebinin getiri 

sağlamak olduğu ortaya konmuĢtur. Yatırımcıların getiri sağlamak için ise en doğru yatırım 
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aracını seçmek istedikleri; ancak bu seçimi hatalı yaptıkları vurgulanmıĢtır. Hatalı seçimin 

temel nedeninin ise psikolojik önyargılar olduğu belirtilmiĢtir. 

Öncü ve Özevin (2017) yayınlarında kadınların yatırımcı davranıĢlarını incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmada; kadınların yatırım kararlarında psikolojik faktörlerin etkisi tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu tespit için 300 kadın örnekleme, rastgele anket yöntemi uygulanmıĢtır. SPSS 

programıyla analiz gerçekleĢtirilmiĢ, sonucunda; kadınların yatırım kararı alırken psikolojik 

faktörlerden etkilendikleri ve yatırımlarını psikolojilerine göre gerçekleĢtirdikleri 

belirlenmiĢtir. 

ARAġTIRMANIN AMACI 

Yapılan araĢtırmada bireysel yatırımcı davranıĢları incelenmiĢtir. Bu inceleme, 

demografik faktörler bağlamında yapılmıĢtır. Çünkü bu çalıĢmada hedeflenen; yatırımcıların 

psikolojik önyargılardan etkilenme derecesini tespit etmek ve demografik faktörlerin yatırımcı 

davranıĢlarına etkisi olup olmadığını saptamaktır. 

ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ 

AraĢtırmada Aksaray ilinde ikamet eden yatırımcı pootansiyeline sahip tüm bireylere 

anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Tesadüfi örnekleme metoduna göre belirlenen bireylere 

400 anket dağıtılmıĢ ve 300 anketten geri dönüĢ alınmıĢtır. Bu çalıĢmanın örneklemi; Aksaray 

ilinde faaliyet gösteren 300 potansiyel yatırımcıdan oluĢmaktadır. 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmada yatırımcı davranıĢlarına etkiyi belirlemek için bağımsız örneklem t testi, 

tek yönlü anova analizi, ki kare analizi gibi parametrik testler kullanılmıĢtır. Ayrıca 

araĢtırmadaki demografik faktörlerin dağılımını görebilmek amacıyla da betimleyici 

istatistikler ve frekans analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan ölçek ise 

geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmıĢ olan Aydın ve Ağan‟ın (2017) kullanmıĢ olduğu 

ölçektir. Ayrıca ölçeğin güvenirliliği bu çalıĢmada da ölçülerek Tablo 1‟deki sonuçlar elde 

edilmiĢtir. 

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha N 

,834 18 

Tablo 1‟e göre; bu çalıĢmanın güvenilirliği 0,834 çıkmıĢtır. Güvenilirlik skorlarının en 

az % 50‟nin üzerinde olması gerekmektedir. Bu çalıĢmada güvenilirlik skoru % 83.4 çıkmıĢ 

ve anketin güvenilirliğinin iyi olduğu kanıtlanmıĢtır. Tablodaki N değeri; gözlem değerini 

ortaya koymakta ve bu çalıĢmada risk algısının belirlenmesi için 18 soruluk ölçek 

kullanılmıĢtır. 

BULGULAR 

Bu çalıĢmada anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Anket sorularını cevaplayan 

katılımcıların demografik özellikleri Tablo 2‟de görülmektedir. 
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Tablo 2: Örneklemin Demografik Özellikleri 

  Frekans Yüzdelik Pay (%) 

Cinsiyet Kadın 140 47 

 Erkek 160 53 

YaĢ 20‟den düĢük 80 26.9 

 20-40 arası 140 47.1 

 41-60 arası 74 24.9 

 61 ve üstü 3 1 

Eğitim Düzeyi Ġlköğretim 16 5.5 

 Lise 48 16.4 

 Yüksekokul 15 5.1 

 Üniversite 153 52.2 

 Lisansüstü 61 20.8 

Gelir Düzeyi 1500 TL ve altı 45 16.4 

 1501-4500 TL arası 104 37.8 

 4501-6000 TL arası 70 25.5 

 6001 ve üstü 56 20.4 

Tablo 2‟de görülen sonuçlara göre; ankete 300 kiĢi katılmıĢtır. Bu katılımcıların % 47‟si 

kadın iken (140) % 53‟ü (160) erkektir. Ankete katılan erkek sayısı biraz daha fazladır. Ancak 

net bir cinsiyet farkı bulunmamaktadır. Katılımcıların yaĢ dağılımı incelendiğinde; anketi en 

çok cevaplayan kiĢiler % 47.1 (140) ile 20-40 yaĢ dağılımıdır. Bu sayı; katılımcıların 

çoğunluğunun genç katılımcılardan olduğunu göstermektedir. 61 ve üstü kiĢi sayısı 3 kiĢi 

olduğu için çalıĢmaya oldukça düĢük düzeyde (% 1) yaĢlı birey katılmıĢtır. ÇalıĢmanın eğitim 

düzeyi incelendiğinde; katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (% 52.2) üniversite mezunu 

olduğu görülmekte ve yüksekokul mezunları ile ilköğretim mezunu bireyler en düĢük (% 5.1- 

% 5.5) düzeydedir. AraĢtırmaya katılanların gelir durumu ise ağırlıklı olarak % 37.8 (104 kiĢi) 

ile 1501-4500 TL arası gelir düzeyine sahiptir. Gelir düzeyi 1500 TL‟nin altında olan kiĢiler, 

araĢtırmaya en az iĢtirak eden yatırımcılardır. 

ÇalıĢmadaki yatırımcıların yatırım aracı tercihleri ve yatırım tercihini etkileyen faktörler 

Tablo 3‟de görülmektedir. 

Tablo 3: Yatırım Aracı Seçimi ve Etkileyen Faktörler 

Yatırım Araçları Frekans Yüzdelik Pay (%) 

Hisse senedi 37 12.7 

Döviz 77 26.6 

Vadeli/Vadesiz mevduat 29 10 

Vadeli iĢlem sözleĢmeleri 93 32 

A ve B tipi yatırım fonu 24 8.2 

Hazine Bonosu 15 5.2 

Repo 6 2.1 

Altın 163 56.2 

Faktörler Frekans Yüzdelik Pay (%) 

Faiz oranları 133 45 

Alınan tüyolar 78 26.5 

Temel analiz 62 21 

Teknik analiz 147 49.8 

YurtdıĢı piyasalar 51 17.3 

Siyasi istikrar 55 18.6 

Döviz kurları 93 31.6 

Aracı kurumlar 25 8.5 

                 Not: Çoklu seçim gerçekleĢtiği için toplam % 100‟ü aĢmaktadır. 
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Tablo 3‟de görülen sonuçlara; en çok tercih edilen yatırım aracı 163 kiĢi ve % 56.2‟lik 

oran ile altın iken, 6 kiĢi ve % 2.1 oran ile repo ise en az tercih edilen yatırım aracıdır. Yatırım 

aracının seçebilmek için yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmada yatırımcıların kararlarını; en çok etkileyen teknik analiz % 49.8 (147 kiĢi) ve faiz 

oranları % 45 (133 kiĢi) değiĢkenleridir. Yatırımcıların kararlarına en az etkisi olan değiĢken 

ise % 8.5 (25 kiĢi) ile aracı kurumlardır. 

Yatırımcıların karar verme sürecinde; risk kavramıyla ilgili düĢünceleri, yatırım yapma 

süreleri, yatırım kontrol sıklıkları, yatırımlardan temel beklentileri ve bir yatırımcıda olmasını 

bekledikleri temel özellikler ile ilgili sonuçlar Tablo 4‟de görülmektedir. 

Tablo 4: Yatırım Süreciyle Ġlgili Özellikler 

Risk ÇağrıĢımı Frekans Yüzdelik Pay (%) 

Fırsat 70 23.4 

Heyecan 114 38.1 

Belirsizlik 97 32.4 

Kayıp 18 6 

Yatırım Süresi Frekans Yüzdelik Pay (%) 

1 yıldan az 114 41.3 

1-4 yıl arası 83 30.1 

4-7 yıl arası 14 5.1 

7-10 yıl arası 20 7.2 

10 yıldan fazla 45 16.3 

Yatırım Kontrol Sıklığı Frekans Yüzdelik Pay (%) 

Her gün 56 19.7 

Birkaç günde bir 37 13 

Haftada bir 28 9.9 

Ayda bir kez 19 6.7 

Birkaç ayda bir 28 9.9 

Fikrim yok 53 18.7 

Düzenli olarak, fakat belirli bir periyodu yok 63 22.2 

Yatırım Beklentisi Frekans Yüzdelik Pay (%) 

Yüksek getiri 114 40.3 

Portföy riskini azaltma 27 9.5 

Devamlı gelir isteği 85 30 

Sermayeyi koruma arzusu 57 20.1 

Yatırımcıda Olması Gereken Temel Özellikler Frekans Yüzdelik Pay (%) 

Bilgi 102 35.2 

Cesaret 92 31.7 

ġans 23 7.9 

Sabır 42 14.5 

Disiplin 31 10.7 

 

Yatırımcının karar verme sürecindeki genel özelliklerine bakıldığında; risk denildiğinde 

yatırımcıların aklına ilk gelen; % 38.1 ile heyecan ve ardından % 32.4 ile belirsizlik 

kavramları iken en az düĢünülen kavram ise % 6 ile kayıptır. Bu nedenle; bu araĢtırmadaki 

katılımcılar genel itibariyle riski bir kayıp olarak görmemekte, risk kelimesinden heyecan 

duymakta; ancak riskin aynı zamanda belirsizliği ifade ettiğini düĢünmektedir. Bu 

çalıĢmadaki yatırım sürelerine bakıldığında; genellikle 1 yıldan az (41.3) ve 1-4 yıl arası 

(30.1) yatırım yaptıkları görülmektedir. Yatırım sürelerine göre; yatırımcılar, kısa-orta vadeli 

yatırımı tercih eden ve uzun vadeli yatırımı az düĢünen bir yatırımcı profiline sahiptir. 

Yatırımcıların yatırımlarını kontrol etme süreleri incelendiğinde; % 22.2 ile en çok düzenli 



2. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ 
KONGRESİ 

 4-7 EKĠM, 2018 

www.iksadkongre.org            KONGRE KĠTABI         www.gapzirvesi.org       Sayfa 153 

 

olarak yatırımlarını inceledikleri ancak belirli bir zaman dilimi veremedikleri görülmektedir. 

Yatırım beklentileri incelendiğinde; en çok beklenen % 40.3 ile yüksek getiri iken en az 

beklenen % 9.5 ile portföy riskini azaltmaktır. Bu sonuç; yatırımcıların riski umursamaksızın 

yüksek getiri hedeflediklerini ve getiriyi arttırmak için her türlü riske katlanabileceklerini 

göstermektedir. Katılımcılar; bir yatırımcıda olması gereken en temel özelliğin ise % 35.2 ile 

bilgi ve % 31.7 ile cesaret olduğunu düĢünmektedir. Bu düĢünce, katılımcıların riski 

sevdiğini; ancak risk alırken de bilgili olunması gerektiğini ifade etmektedir. 

Yatırımcıların demografik özellikleri ve yatırımcı profilleri tespit edildikten sonra 

yatırımcıların risk algı düzeyleri ile demografik faktörleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bu 

iliĢki, bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü Anova testleriyle belirlenmiĢtir. Bağımsız 

örneklem T testi sonuçları Tablo 5‟de görülmektedir. 

Tablo 5: Bağımsız Örneklem T Testi 

   

 

N 

 

 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

(SS) 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

 

 

   t 

Serbestlik 

Derecesi 

(SD) 

 

 

Sig 

F Sig. 

 

 

 

Risk algı 

düzeyi 

Cinsiyet 

Kadın 138 3,3179 0,59 ,913 ,340 -0,72 290 0,468 

Erkek 154 3,3731 0,69 -0,73 290 

Medeni Durum 

Evli 172 3,33 0,71 3,543 ,061 -0,50 289 0,613 

Bekar 119 3,37 0,54 -0,53 289 

ÇalıĢma Durumu 

ÇalıĢıyor 187 3,38 0,61 ,334 ,558 0,91 284 0,36 

ÇalıĢmıyor 99 3,31 0,63 0,89 193 

Tablo 5‟de risk algı düzeyi ile cinsiyet, medeni durum ve çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için bağımsız örneklem t testi kulllanılmıĢtır. 

Bağımsız örneklem t testinin; H0: Gruplar arasında anlamlı fark yoktur ve H1: Gruplar 

arasında anlamlı fark vardır biçiminde hipotezleri bulunmaktadır. Bu araĢtırmada olasılık 

değerleri > 0,05 olduğu için H0 hipotezi kabul edilmekte ve gruplar arası anlamlı farklar 

olmadığı görülmektedir. Sonuçlar; risk algı düzeyinin cinsiyet, medeni durum ve çalıĢma 

durumuna göre değiĢmediğini göstermektedir. 

Risk algı düzeyi ile yaĢ, eğitim durumu ve gelir düzeyi arasındaki iliĢkiyi ölçmek için 

ise tek yönlü Anova analizi kullanılmıĢ ve Tablo 6‟da gösterilmiĢtir. 

Tablo 6: Tek Yönlü Anova Testi 

Risk 

algı 

düzeyi 

 Varyansı

n Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

(KT) 

SD Kareler 

Ortalaması 

(KO) 

F P 

Gruplar arası      

YaĢ  0,346 3 0,115 0,272 0,845 

Eğitim 

durumu 

 2,471 4 0,618 1,461 0,214 

Gelir düzeyi  0,845 3 0,282 0,644 0,588 

 

Tablo 6‟da gruplar arası farklılığı ölçmek için kullanılan Anova testinin hipotezleri;H0: 

Gruplar arasında anlamlı fark yoktur ve H1: Gruplar arasında anlamlı fark vardır Ģeklindedir. 

Bu araĢtırmadaki olasılık (P) değerleri > 0,05 olduğu için H0 hipotezi kabul edilmiĢ ve risk 
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algı düzeyi ile yaĢ, eğitim durumu ve gelir düzeyi arasında anlamlı fark bulunamamıĢtır. 

Özetle; risk algısı; yaĢ, eğitim durumu ve gelir düzeyine göre farklılık göstermemektedir. 

ÇalıĢmanın asıl amacını oluĢturan katılımcıların psikolojik önyargılarının 

belirlenmesine yönelik olarak sorulan sorulara verilen cevaplar sonucunda; çerçeveleme 

eğilimi, zihinsel muhasebe eğilimi, batık maliyet etkisi, para dıĢı unsurlarda kesinlik etkisi, 

çapalama eğilimi, aĢırı güven eğilimi, aĢina olunanı tercih etme eğilimi, olası bir kayıptan 

kaçınma eğilimi, piĢmanlıktan kaçınma eğilimi, kendini doğrulatma eğilimi, sürü eğilimi, 

mevcudiyet eğilimi, anomali etkisi ve tutuculuk eğilimi gibi psikolojik önyargılar tespit 

edilmiĢtir. Bu önyargıların dağılımı Tablo 7‟de görülmektedir. 

Tablo 7: Psikolojik Önyargıların Dağılımı 

Psikolojik Önyargılar Frekans 

Çerçeveleme eğilimi 185 

Zihinsel muhasebe eğilimi 189 

Batık maliyet etkisi 185 

Para dıĢı unsurlarda kesinlik etkisi 101 

Çapalama eğilimi 164 

AĢırı güven eğilimi 149 

AĢina olunanı tercih etme eğilimi 191 

Olası bir kayıptan kaçınma eğilimi 138 

PiĢmanlıktan kaçınma eğilimi 139 

Kendini doğrulatma eğilimi 142 

Sürü eğilimi 127 

Mevcudiyet eğilimi 151 

Anomali etkisi 103 

Tutuculuk eğilimi 139 

Tablo 7‟de görülen psikolojik önyargılara göre; yatırımcılar yatırım kararı verirken 

birçok faktörden etkilenmekte ve bu faktörlerin baĢında da kendi psikolojisi ve psikolojisine 

göre ortaya çıkan davranıĢsal finans kalıpları belirmektedir. Bu kalıplar incelendiğinde; 

yatırımcıların en çok aĢina olunanı tercih ettiği (191 kiĢi), ardından zihinsel muhasebe, 

çerçeveleme etkisi ve batık maliyet etkisi gibi psikolojik önyargılarla hareket ettiği 

görülmektedir. En az maruz kaldığı psikolojik önyargı ise para dıĢı unsurlarda kesinlik etkisi 

ve anomali etkisidir. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde genellikle tercih edilen ve bilinen 

yatırım aracını seçtiği görülmektedir. 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

DavranıĢsal finans; zaman ilerledikçe akademik alanda önemli bir alt disiplin olarak 

yerini almaya baĢlamıĢtır. DavranıĢsal finansın geliĢiminde; yatırımcıların karar alma 

süreçlerini tümüyle incelemek ve nasıl hareket ettiğini gözlemlemek önemli bir dayanak 

noktası olmuĢtur. Yapılan çalıĢmalar; davranıĢsal finansın önemini ortaya koymakta ve 

yatırımcıların sadece sistematik kurallara göre hareket etmedikleri ve piskolojisine bağlı 

olarak anlık farklı yatırım kararları verebildiğini ortaya koymaktadır. 

GerçekleĢtirilen araĢtırmada Aksaray ilinde yaĢayan yatırımcı potansiyeline sahip 300 

birey tesadüfi olarak seçilmiĢtir. Bu bireylere anket çalıĢması yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

sonucunda; bireylerin demografik özellikleri (yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu vb.) ile risk algı 

düzeyleri arasında iliĢki saptanamamıĢtır. Ayrıca bireylerin yatırım araçları incelendiğinde ise 

en çok tercih edilen yatırım aracı olarak altın görülmektedir. Yatırım aracı tercihini etkileyen 
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en önemli faktörün ise teknik analiz ve faiz oranları olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca 

yatırımcılara sorulan sorular çerçevesinde; psikolojik önyargılarına göre yatırım kararı 

verdikleri ve bu önyargılardan en çok etkisi altında kaldıklarının ise aĢina olunanı tercih etme 

önyargısı olduğu saptanmıĢtır.  

Geleceğe yönelik olarak çalıĢmayı geniĢletebilmek amacıyla; farklı illerde kıyaslama 

yapılması ve diğer ülkelerdeki baĢka Ģehirlerle de kıyaslama yapılması çalıĢmanın daha 

genelleĢtirilmesinin literature katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

Ekonomik belirsizlikler ve ekonomik çevredeki değiĢimler bireylerin gelirlerini etkin 

kullanabilme ve yönetebilme ihtiyacını doğurmuĢtur. Gelir durumlarına göre bireyler 

hayatları boyunca birçok finansal konuda alternatifler arasından seçim yapmak ve karar almak 

zorundadırlar. Bireylerin finansal tutum davranıĢları birikim ve tasarruflara dayalı gelecek 

planlarını da ilgilendirmektedir. Bu nedenle; bireyler gelirlerini ve giderlerini bilinçli bir 

Ģekilde değerlendirerek tasarruflarını doğru yatırımlara yöneltmeleri, gelirlerinin ne kadarını 

tüketime, ne kadarını tasarrufa ve ne kadarını yatırıma ayıracaklarına karar vermelidirler. 

Finansal tutumları ve yaĢam standartlarını etkileyecek kararlar alınırken finansal bilgiye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Finansal bilgi, beceri ve deneyimle desteklenmeyen kararlar 

tüketicilerin finansal refah düzeylerini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca finansal bilgi, beceri ve 

deneyime sahip tüketicilerin ise borçlanma kararlarını daha iyi alabildikleri ve yüksek 

maliyetli alım-satımdan uzak durdukları da söylenebilir. Bu çalıĢmada; tüketicilerin finansal 

tutum ve davranıĢlarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamında Aksaray ilinde ikamet eden tüketicilere anket uygulaması yapılmıĢ ve 

tüketicilerin finansal tutum ve davranıĢları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu tespiti 

gerçekleĢtirmek için önceden geçerliliği ve güvenirliliği kabul edilmiĢ olan Sarıgül (2017) 

ölçeği kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Finansal Tutum, Finansal DavranıĢ, Tüketici DavranıĢı 

Abstract 

Economic uncertainties and changes in the economic environment have led to the need 

to effectively use and manage individuals‟ incomes. Individuals have to make a choice among 

alternatives in many financial terms and make a decisionduring their lives. Individuals' 

financial attitudes and behaviors also concern future plans based on savings. Therefore; 

individuals should consciously evaluate their incomes and expenses and direct their savings to 

the right investments and they must decide how much of their income they will spend, how 

much they will save and how much they will invest.Financial information is needed when 

decisions are taken affecting financial attitudes and living standards. Decisions that are not 

supported by financial knowledge, skills and experience will negatively affect the financial 

welfare of consumers. In addition, consumers who have financial knowledge, skills and 
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experience are better able to make their borrowing decisions and it can also be said that they 

are away from high cost buying and selling. In this study; it is aimed to determine the factors 

affecting consumers' financial attitudes and behaviors. Within the scope of the study, a 

questionnaire was applied to consumers residing in Aksaray and consumers‟financial attitudes 

and behaviorshave been tried to be determined.To perform this detection Sarıgül (2017) scale 

which‟s validity and reliability were previously accepted was used.  

Key Words: Consumer, Financial Attitude, Financial Behavior, Consumer Behavior 

GĠRĠġ 

KiĢisel davranıĢların alt bir parçası olan tüketici davranıĢları çok farklı Ģekillerde 

tanımlanabilmekte ve temelde tüketicilerin satın alma öncesi, satın alma esnası ve satın alma 

sonrasında sergiledikleri her türlü tutum, davranıĢ, etkileĢim ve iletiĢim faaliyetlerini 

kapsamaktadır (OdabaĢı ve BarıĢ, 2004:8). 

Tüketicinin satın alma eylemi ilk olarak bir ürün veya hizmete iliĢkin ihtiyaç, ilgi ya da 

isteğin ortaya çıkmasıyla baĢlamaktadır. Daha sonra satın alma kararının verilerek satın alma 

iĢleminin yapılması için kiĢiler birbirini takip eden pek çok karar alırlar. Tüketiciler için risk 

ve belirsizliği de içine alan tüm bu süreç satın alma ve karar verme sürecidir (Koç, 2013:450). 

Tüketici sadece ürün ve hizmet alımında değil, aynı zamanda finansal davranıĢında da bu 

süreci yaĢamaktadır. 

Muter‟e göre (2002) tüketici davranıĢları; tüketicinin satın alma kararını verirken 

kullandığı yöntemleri, mal veya hizmetlere karĢı içsel veya dıĢsal faktörlerle oluĢturduğu 

tutumları, mal veya hizmeti seçme ve kullanma özelliklerini kapsamaktadır. 

Tüketici pazarlarının ekonomik özelliklerine bakıldığında ise tüketicilerin geliri, gelirin 

dağılımı ve değiĢmesi, harcama modeli, tüketici kredileri, genel ekonomik durum önemli bir 

yere sahiptir. Gelir (satın alma gücü) tüketicinin yatırım kararını etkileyen temel ekonomik 

etkenlerin baĢında gelmektedir. Çünkü bir kimsenin satın alma gücü varsa ancak o zaman mal 

alımına, hizmete ve yatırıma talebi olabilir (Mucuk, 2007:69-70). 

Tüketicilerin sahip olduğu gelir satın alma davranıĢını etkilemektedir. Aynı zaman da 

gelir tüketicinin satın alma gücünü de gösterir. Gelirin yüksek olması satın alma davranıĢına 

teĢvik ederken gelirin düĢük olması harcamaları azaltmaya buna bağlı olarak da satın alma 

Ģeklini değiĢtirmeye ve yatırım yapmama Ģeklinde kendini gösterir. Tüketicilerin değiĢim 

aracı olarak kullandığı parasal güç onların satın alma davranıĢını gösteren en önemli 

faktörlerdendir. Tüketicinin satın alma davranıĢı üzerinde ekonominin genel yapısı ve 

ekonomi ile ilgili beklentilerin etkisi de büyüktür. Ekonominin durgun olduğu zamanlarda 

tüketiciler daha az satın alma gücüne sahiptirler ve bu gücü kullanmaya daha az isteklidirler. 

Refah dönemlerinde ise tüketiciler daha fazla satın alma gücüne sahip olmakla birlikte daha 

fazla harcama isteği içindedirler (Demir ve Kozak, 2013:85). Tüketicilerin satın alma ve 

yatırım yapma davranıĢlarının altında yatan ise, finansal tutum ve davranıĢlarıdır. 

KiĢinin ekonomik durumu, harcanabilir gelirin düzeyine, istikrarlılığına, ele geçiĢ 

zamanına, tasarruflarına, likit olan ve olmayan aktif değerlerine, kredisine ve harcama ile 

tasarruf arasındaki tercihlerine bağlıdır(Tek, 1999, 204). Bu tasarruf ve harcama arasındaki 

bağlantı ise tüketicinin finansal tutum ve davranıĢını yönlendirmektedir. 
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Günümüzde ekonomide ortaya çıkan değiĢiklikler tüketici davranıĢları üzerinde önemli 

etkilere sahip olmaktadır. Örneğin, kiĢi baĢına düĢen milli gelir, ülkenin içinde bulunduğu 

ekonomik koĢullar, enflasyon, büyüme vb. ekonomik faktörler tüketicilerin satın alma 

davranıĢlarını ve aynı zamanda da finansal tutum ve davranıĢları üzerinde etkili olmaktadır 

(Özkan ve Akpınar, 2003: 23). Bu finansal tutum ve davranıĢı ise davranıĢsal finans ile 

açıklayabilmekteyiz. 

FĠNANSAL TUTUM VE DAVRANIġ 

Bireylerin tutum ve davranıĢlarının finansal refah düzeyleri üzerinde belirgin bir etkisi 

vardır.  Bu nedenle finansal tutum ve davranıĢların belirlenmesi önemlidir. Çünkü tüketiciler 

eğer tutum ve davranıĢlarını sadece kısa süreli ihtiyaçlarını karĢılamaya öncelik veriyorlarsa 

acil durumlar için tasarruf etmeleri veya uzun süreli finansal planlar yapmaları ihtimali düĢük 

olmaktadır (Atkinson & Messy, 2012:7-8). Tasarruf sahipleri ya da tüketiciler yatırım kararı 

alırken ulaĢacağı risk düzeyini belirlerken bir tutum oluĢtururlar. Tasarruf sahibinin bilgisi, 

inancı, hisleri ve dünya görüĢleri onda bir takım fikirlerin oluĢmasına olanak verir. Bu olanak 

ise tasarruf sahiplerin de bir tutumun oluĢmasını sağlar. Bu oluĢan tutum da, tasarruf sahibinin 

alacağı yatırım kararlarını etkiler (Usul, vd. ,2002:138). 

OdabaĢı ve BarıĢ‟a göre (2004) tutum, bireylerin nesne veya ortamlara olumlu veya 

olumsuz bir Ģekilde tepkide bulunma eğilimidir. Tabi ki bireyin belirlediği bu tutum sonsuza 

kadar aynı kalmamakta yeni girdilerin ıĢığında değiĢim gösterebilmektedir (Arpacı ve 

diğerleri, 1992: 27). 

Tüketicilerin yatırım davranıĢı genellikle mantık ve akıldan sapmaktadır. Duygusal 

süreçler, zihinsel hatalar ve bireysel kiĢilik özellikleri insanların yatırım kararlarını 

zorlaĢtırabilir. Dolayısıyla, yatırım yapmak, çeĢitli varlıkları ve menkul kıymetleri satın almak 

veya satmak için sadece sayıları analiz etmek için yeterli olmayıp, karar almaktan daha 

fazlasını içermektedir. Aslında yatırım kararlarının verilmesi ve yatırımın büyük bir kısmı 

bireysel davranıĢları ve dolayısıyla finansal tutum ve davranıĢı içermektedir (Ricciardi ve 

Baker,2014:7) 

DavranıĢsal finans; davranıĢsal ve biliĢsel psikolojik teoriyi geleneksel ekonomi ve 

finans teorileri ile birleĢtirmeyi amaçlayan nispeten yeni bir alan olup, insanların neden 

irrasyonel finansal kararlar aldıklarına dair açıklamalarda bulunur. DavranıĢsal finansta, bilgi 

yapısı ve piyasa katılımcılarının özellikleri, bireylerin yatırım kararlarını ve piyasa sonuçlarını 

sistematik olarak etkilediği varsayılmaktadır.  

DavranıĢsal finans, bilimsel iç görüyü geleneksel ekonomik ve finansal teori ile biliĢsel 

akıl yürütmeyle birleĢtirerek bu boĢluğu doldurmaya çalıĢır. Daha spesifik olarak, davranıĢsal 

finans, insanların sahip olduğu farklı psikolojik durumlarını ve önyargılarını inceler. Bu 

önyargılar insanların doğasında bazı yer ve amaçlara sahip olurken, irrasyonel yatırım 

kararları almaya yol açar. DavranıĢsal finans, piyasa eğilimlerinin nedenlerini, yatırımcıların; 

aĢırı bilgi akıĢına maruz kaldıklarında ya da bilgiye ulaĢmakta zorlandıklarında sezgisel karar 

verme gibi tepkilere karĢı eğilimli olduklarını vurgular. Bu tür tepkiler, sınırlı yatırımcı 

ilgisine, aĢırı güvenliliğe, iyimserliğe, taklitçiliğe (içgüdüsel) ve gürültülü ticarete 

bağlanmıĢtır. DavranıĢsal finans yaklaĢımına göre bireysel yatırımcılar, etkin piyasa kuramını 

savunan araĢtırmacıların öne sürdüğü kadar rasyonel değillerdir (Sanu, 2017:156).Bireysel 
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yatırımcıların yani tüketicilerin finansal tutum ve davranıĢları rasyonel değil, irrasyonel 

olabilmektedir. 

Teknolojinin hızla geliĢmesi, internetin ve mobil cihazların kullanımının hayatımızda 

gittikçe daha çok yer kaplaması tüketicilerin satın alma davranıĢlarını ve finansal olayları 

takip düzeylerinde hızlı bir değiĢim yaĢanmıĢtır. Ġnternetle birlikte tüketici beklentileri, istek 

ve ihtiyaçları ile algıları farklı ve daha kapsamlı bir yöne doğru yeniden ĢekillenmiĢtir. Artık 

tüketiciler, online ortamlarda tüketim kararı veren, bu ortamlardaki kiĢi ve nesnelerden 

etkilenen, online satın alma yapan, satın alma süreçleriyle ilgili online geri bildirimde bulunan 

ve kiĢilerin finansal tutum ve davranıĢlarını sonucu yaĢadıkları deneyimleri okuyabilen kiĢiler 

haline gelmiĢlerdir. (Eru, 2013:99-101) 

Tüketicilerin satın alma karar ve davranıĢlarını etkileyen psikolojik faktörler bireyin 

içsel yapısıyla ve bu içsel yapıyı tetikleyen dıĢ etkenlerle ilgilidir. Bu faktörler, bireyin 

kiĢiliği, öğrenmesi, güdülenmesi, olayları algılama Ģekli, inancı ve olaylara karĢı tutumları 

olarak sınıflandırılmaktadır (Özbek ve Koç, 2009: 140).Tüketiciler diğer tüketiciler ile 

sağladıkları bilgi etkileĢiminden doğan tavsiyeleri, yüksek derecede güvenilir bulmaktadırlar. 

Ayrıca satın alma karar süreçlerinde ve yatırım esnasında bu kaynaklardan bilgi 

sağlamaktadırlar (Hughes ve Fill, 2006: 33). Ayrıca günümüzde tüketicileri, satın almadan 

önce karar verme konusunda yardım istemek, bilgi ve tavsiye almak için tartıĢma gruplarına 

üye olabilmekte, fikir alıĢveriĢinde bulunabilmektedir (Say, 2015: 22). 

Tüketicilerin yatırımcı davranıĢı, finansal planlama ve yatırım yönetimi sürecinde 

bireylerin, finansal uzmanların ve tüccarların ortaya koyduğu zihinsel süreçleri ve duygusal 

sorunları da içine almaktadır. Birçok çalıĢmaya baktığımızda, bireylerin geçmiĢ olaylara, 

kiĢisel inançlara ve tercihlere dayalı yargı ve kararlar verdiği sonucuna ulaĢılmaktadır. 

Tüketiciler bu yargı ve kararları verirken duygusal önyargıların etkisi ile rasyonel olmayan,  

uzun vadeli düĢünceden uzaklaĢtıran kısa yollar ya da sezgiler ile hareket edebilmektedirler. 

Finansal tutum ve davranıĢ sergileyen tüketicinin bu iĢlemi belirli bir sürede ve bir süreç 

içerisinde yerine getirmesi beklenir. Bu süreci belirleyen unsur ise, yatırımın risk düzeyinin 

derecesidir. Ayrıca belirli bir sürede gerçekleĢen tutum ve davranıĢ bir zamanlama sorununu 

da gündeme getirmektedir. 

Zamanlama, kararın ne zaman verildiğine ve sürecin ise ne kadar süreceğini 

göstermektedir. Bir tutum ve davranıĢ için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Bir karar ne kadar 

uzun bir süreci kapsıyorsa, o kadar karmaĢıktır. Verilen karar karmaĢık ise, uzun zaman 

gerektirecek, bu uzun zamanda beraberinde belirli bir bilgi ve enerji isteyecektir. Bu bilgiyi 

elde edebilmek için ise iyi araĢtırma yapmak ve baĢkalarının görüĢlerini almak gerekmektedir. 

Finansal karar verme aĢamasın da olan tüketiciler, ufukta beliren fırsatın yarattığı 

heyecan içerisinde ellerine geçeceğe odaklanırken, yatırımın baĢarısız ya da yeterince karlı 

olmaması durumuna pek odaklanmazlar. 

LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

Tüketicilerin finansal tutum ve davranıĢları ile ilgili çalıĢmalar incelenerek, bu 

çalıĢmaların kapsamı ve elde ettiği sonuçlar Ģu Ģekildedir. 

Seçil Bayram (2014) çalıĢmasında Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi ve Porsuk Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin finansal okuryazarlık seviyesini 
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tespit etmeyi hedeflemiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda; öğrencilerin kendilerini üst düzeyde 

gördüğü; ancak bunun aĢırı güvenden kaynaklandığı vurgulanmıĢtır. Öğrencilerin kendilerini 

tanımaları için finansal okuryazarlıkla ilgili eğitimlerin arttırılması gerektiği ve bu eğitimleri 

arttırmanın temel yolunun internet kullanımıyla sağlanacağı ifade edilerek çalıĢma 

sonuçlandırılmıĢtır. 

Alkaya ve Yağlı (2015) finansal bilgi, davranıĢ ve tutumları araĢtırmıĢlardır. Bu 

araĢtırmayı NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

öğrencileri üzerinde yapmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin finansal tutumları ile 

davranıĢları arasında anlamlı bir iliĢki olduğu ve pozitif yönlü finansal tutum ve davranıĢ 

sergiledikleri ortaya çıkarılmıĢ; ancak öğrencilerin finansal bilgi düzeylerinin ise yetersiz 

olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Üstündağlı (2015) davranıĢ, farkındalık ve tutumu yeĢil tüketim için çalıĢmıĢtır. Bu 

çalıĢmayı gençler üzerinde gerçekleĢtirmiĢ ve örneklem grubu; 18-34 yaĢ aralığı lisans eğitimi 

gören 539 kiĢiden oluĢmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde; eğitimin yeĢil farkındalığı arttırdığı 

görülmekte, ayrıca farkındalığa rağmen gençlerin yeĢil tüketim davranıĢı 

göstermeyebilecekleri de görülmüĢtür. Çünkü fiyat faktörünün tüketim davranıĢını etkilediği 

hatta fiyatın cinsiyete farklı etki yaptığı gözlenmiĢtir. Özetle; gençlerin tüketim davranıĢında 

fiyat ve eğitimin pazarlamadan daha etkin olduğu vurgulanmıĢtır. 

Sarıgül (2015)‟de finansal tutum ve davranıĢ ölçeği geliĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada da 

kullanılan ölçeğin geliĢiminde; 21 maddelik pilot test 407 üniversite öğrencisine yapılmıĢ ve 

elde edilen verilere faktör analizi yapılmıĢtır. Faktör analizi sonucunda; 14 sorudan oluĢan % 

49.24 açıklama derecesine sahip 4 faktör belirlenmiĢtir. Ardından geçerlik ve güvenirlik 

testleriyle ölçeğin kullanılabilirliği test edilmiĢ ve sonuç olarak; geliĢtirilen ölçeğin geçerli ve 

güvenilir veri toplama aracı olduğu ifade edilmiĢtir. 

Biçer ve Altan (2016) üniversite öğrencilerinin finansal tutum ve davranıĢlarını tespit 

etmeye çalıĢmıĢlardır. Bu bağlamda; üniversitelerin 1. sınıflarına finansal okuryazarlık 

eğitimleri düzenlenmiĢ ve bu öğrencilere anket formu doldurtularak öğrencilerin harcama, 

tutum, algı ve ilgi olmak üzere 4 boyuttaki finansal okuryazarlık düzeyleri tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Örneklem sayısı; 335‟tir. Sonuçlara göre; cinsiyet 4 boyut için de değiĢim 

göstermemiĢtir. Algı ise finansal eğitimi alan öğrencilerde daha yüksektir. Ayrıca okunulan 

bölüme göre finansal okuryazarlık düzeyi değiĢmektedir. Üniversitede okunulan sınıfın 

derecesi arttıkça da algı puanları artmaktadır. Eğitim düzeyinin de finansal okuryazarlık 

seviyesini arttırdığı görülmektedir. 

CoĢkun (2016) araĢtırmasında; üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık 

algılarından yola çıkarak öğrencilerin finansal tutum ve davranıĢlarını ölçmeye çalıĢmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan örneklem grubu Manisa Celal Bayar Üniversitesi ön lisans 

öğrencilerinden oluĢmaktadır. ÇalıĢmada öğrencilere anket çalıĢması yapılmıĢ ve frekans 

analizleri ile değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi % 

49.6 olarak saptanmıĢ ve öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesinin düĢük olduğu ifade 

edilmiĢtir. 

Ada (2017) yayınında sağlık çalıĢanlarının finansal tutum ve davranıĢlarını incelemiĢtir. 

Bu incelemeyi KahramanmaraĢ‟taki 3 özel ve 1 devlet olmak üzere 4 hastanede yapmıĢtır. 

ÇalıĢmada 98 hemĢireye anket yapılmıĢtır. HemĢirelerin finansal tutum ve davranıĢları ortaya 
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konmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda; hemĢirelerin finansal tutumlarının gelir 

düzeyine, finansal davranıĢlarının ise eğitim durumuna göre değiĢtiği tespit edilmiĢtir. 

Balı ve Gürsakal (2017)‟ye göre; ergenlikten yetiĢkinliğe geçiĢ sürecinde bireylerin 

finansal tutum ve davranıĢlarını etkileyen faktörler ve sosyalleĢme adımları araĢtırılmıĢtır. 110 

soruluk bir anket formu oluĢturularak bir devlet üniversitesinin Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi‟nde okuyan 354 öğrenciye anket çalıĢması yapılmıĢtır. Bu öğrenciler tesadüfi 

örnekleme metoduyla belirlenmiĢ ve analiz sonuçları; öğrencilerin sosyalleĢmeleri, finansal 

sosyalleĢme teorisi perspektifinden değerlendirilmiĢtir. 

Doğanay Payziner (2017) finansal okuryazarlıkla ilgili tutum ve davranıĢları 

belirlemeye çalıĢmıĢtır. Bu çalıĢma, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık 

Yönetimi öğrencilerine yapılmıĢtır. ÇalıĢmada algı, ilgi, harcama ve tutum olmak üzere 4 

boyutun ortaya çıkarılması hedeflenmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde; cinsiyetin ilgi boyutunda, 

sınıfın algı ve ilgi boyutunda, yaĢın ilgi ve tutum boyutunda, anne eğitiminin tutum ve 

davranıĢ da eğitimin harcama boyutunda etkin olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca finans dersi 

alan öğrencilerin algı, ilgi ve harcama boyutlarının diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Er ve ÇetintaĢ (2018) iĢçilerdeki finansal okuryazarlık düzeyini finansal bilgi, tutum ve 

davranıĢlar bağlamında incelemiĢlerdir. Örneklem grubu olarak 298 iĢçi belirlenmiĢ ve bu 

iĢçilere anket yapılmıĢtır. ĠĢçilerin günlük iĢleri açısından bakıldığında finansal okuryazarlık 

düzeyinin kısmen yüksek olduğu tespit edilmiĢ; ancak gelecekteki yatırım kararlarıyla ilgili 

olarak yetersiz bilgi, tutum ve davranıĢa sahip oldukları saptanmıĢtır. 

ARAġTIRMANIN AMACI 

Yapılan araĢtırmada tüketici davranıĢları incelenmiĢtir. Bu araĢtırmada hedeflenen; 

tüketicilerin finansal tutum ve davranıĢlarını etkileyen faktörleri belirlemektir. 

ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ 

AraĢtırmada Aksaray ilinde yaĢayan tüketici olabilecek tüm bireyler kullanılmıĢtır. 

Rastgele örnekleme yöntemine göre belirlenen bireylere 600 anket dağıtılmıĢ ve 492 anketten 

geri dönüĢ sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmanın örneklemi; Aksaray‟da yaĢayan 492 tüketiciyi 

kapsamaktadır. 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmada tüketicilerin finansal tutum ve davranıĢlarını hangi faktörlerin etkilediğini 

belirlemek için parametrik testler kullanılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmadaki demografik faktörlerin 

dağılımını tespit edebilmek için betimleyici istatistikler ve frekans analizinden 

yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan ölçek ise geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmıĢ olan 

Sarıgül‟ün (2015) kullanmıĢ olduğu ölçektir. Bu ölçek; Sarıgül‟ün 2015 yılında kendisinin 

geliĢtirdiği, geçerlilik ve güvenilirlik testlerini yaptığı bir ölçektir. Bu çalıĢmada da bu ölçek 

yardımıyla tüketici davranıĢlarının finansal tutum ve davranıĢları ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. 
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VERĠLERĠN ANALĠZĠ VE BULGULAR 

1. Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Anket çalıĢmasında 8 farklı demografik değiĢken vardır. Bu değiĢkenler cinsiyet, 

medeni durum, yaĢ, meslek, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, aktif olarak çalıĢma durumu ve hane 

halkı sayısıdır. Tüketicilerin demografik özelliklerini açıklayan bilgiler aĢağıda 

açıklanmaktadır. 

Tablo-1: Tüketicilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet ğrenciler Frekansolan 

öğrenciler 

Yüzde 

Kadın 

Erkek 

Cevapsız 

238 

251 

3 

48,4 

51,0 

0,6 

Toplam 492 100 

AraĢtırmaya katılan tüketicilerin %48,4'ü kadın, %51'i erkek olarak belirlenmiĢtir ve 

%0,6'sı ise cinsiyetini belirtmemiĢtir.492 katılımcıya yapılan anket çalıĢmasında 283 kadın, 

242 erkek tüketiciye ulaĢılmaktadır. 

Tablo-2: Tüketicilerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Medeni 

Durumğrenciler 

Frekansolan 

öğrenciler 

Yüzde 

Evli 

Bekar 

Cevapsız 

303 

186 

3 

61,6 

37,8 

0,6 

Toplam 492 100 

Tüketicilerin medeni durumlarına göre dağılımları yukarıdaki tabloda görülmektedir. 

Ankete katılan tüketicilerin %61,6'sı evli, %37,8'i ise bekardır. ÇalıĢmaya bakıldığında 

tüketicilerin 303'ünün evli olduğu görülmektedir. 

Tablo-3: Tüketicilerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı 

YaĢrenciler Frekansolan 

öğrenciler 

Yüzde 

20'den az 

20-40 

40-60 

61 ve üstü 

Cevapsız 

82 

291 

110 

5 

4 

16,7 

59,1 

22,4 

1,0 

0,8 

Toplam 492 100 

 

Tablo 3‟de tüketicilerin yaĢ gruplarına göre dağılımı verilmektedir. Tüketicilerin 

%59,1‟i (291 kiĢi) 20-40 yaĢ grubu ile en büyük payı oluĢturmaktadır. Sonrasında %22,4 (110 

kiĢi) ile 40-60 yaĢ grubu, %16,7 (82 kiĢi) ile 61 ve üstü yaĢ grubu ve %1 (5 kiĢi) ile %0,8 

cevapsız bırakanlar grubu birbirlerine çok yakın değerlere sahiptirler. YaĢı 61 ve üstü olan 

grup ise %1'lik (5 kiĢi) değerle grubun en düĢük payı olarak görülmektedir. Tabloda da 

görüldüğü üzere genç olarak kabul gören 20-40 yaĢ grubuna kadar ankete katılan tüketici 

yüzdelerinde artıĢ olduğu görülmektedir. 
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Tablo-4: Tüketicilerin Mesleklerine Göre Dağılımı 

Meslekenciler Frekansolan 

öğrenciler 

Yüzde 

Akademisyen 

Avukat 

Bankacı 

Doktor 

Ebe 

Eczacı 

Hemşire 

Memur 

Mimar 

Mühendis 

Öğrenci 

Öğretmen 

Özel Sektör 

Sağlık Memuru 

Sosyolog 

Veteriner 

Diğer 

Cevapsız 

39 

2 

26 

6 

1 

2 

18 

82 

1 

19 

79 

70 

26 

12 

6 

2 

44 

57 

7,9 

0,4 

5,3 

1,2 

0,2 

0,4 

3,7 

16,7 

0,2 

3,9 

16,1 

14,2 

5,3 

2,4 

1,2 

0,4 

8,9 

11,6 

Toplam 492 100 

AraĢtırmaya katılan tüketicilerin  %16,7 oranında memur, %16,1 oranında öğrenci, 

%14,2 oranında öğretmen, % 8,9 oranında  diğer meslek grupları ve %7,9 oranında 

akademisyen ünvanlı kiĢilerden oluĢmaktadır. %11,6 oranında ise meslek grupları 

belirtilmemiĢtir. 

Tablo-5: Tüketicilerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

Eğitim Düzeyienciler Frekansolan 

öğrenciler 

Yüzde 

Ġlköğretim 

Lise  

Yüksekokul 

Üniversite 

Lisansüstü 

Cevapsız 

19 

68 

28 

275 

91 

11 

3,9 

13,8 

5,7 

55,9 

18,5 

2,2 

Toplam 492 100 

Eğitim durumlarına bakıldığında; araĢtırmaya katılan kiĢilerin %3,9'u ilköğretim 

mezunu, %13,8‟i lise mezunu, %5,7'si yüksekokul mezunu, %55,9‟u üniversite mezunu, son 

olarak da %18,5'i lisansüstü, mezunu olarak görülmektedir. %2,2'si ise eğitim düzeyini 

belirtmemiĢtir. Ayrıca çalıĢmada katılan kiĢilerin yarısından daha fazlası üniversite mezunu 

olduğu görülmektedir bu da gösteriyor ki eğitim seviyesi oldukça ileri seviyelerde 

görülmektedir. 
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Tablo-6: Katılımcıların Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Gelir 

Düzeyi(TL)enciler 

Frekansolan 

öğrenciler 

Yüzde 

1500 ve altı 

1501-4500 

4501-6000 

6001 ve üstü 

Cevapsız 

51 

239 

106 

64 

32 

10,4 

48,6 

21,5 

13,0 

6,5 

Toplam 492 100 

Tüketicilerin aylık gelirlerine göre dağılımı Tablo 5‟de görüldüğü gibidir. Katılımcıların 

%10,4‟ü 1500 ve altı, %48,6'sıi 1501-4500, %21,5‟i 4501-6000, %13'ü 6001 ve üstü 

aralığında bir gelir seviyesine sahiptir. %6,5'i ise bu soruya yanıt vermemiĢlerdir. ÇalıĢmada 

orta düzeyde gelir sahibi olan tüketicilerin dikkat çekici oranda fazlalığı göze çarparken, en az 

gelir ve en yüksek gelir gruplarına sahip tüketicilerin ise toplamda oldukça düĢük bir yüzdeye 

sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo-7: Katılımcıların ÇalıĢma Durumlarına Göre Dağılımı 

ÇalıĢma 

Durumuğrenciler 

Frekansolan 

öğrenciler 

Yüzde 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Cevapsız 

373 

108 

11 

75,8 

22,0 

2,2 

Toplam 492 100 

Ankete katılan tüketicilerin 373'ünün aktif olarak çalıĢtığı ve 108'inin çalıĢmadığı, 

11'inin ise yanıt vermediği görülmektedir. 

Tablo-8: Tüketicilerin Hane Halkı Sayısına Göre Dağılımı 

Hane Halkı 

Sayısığrenciler 

Frekansolan 

öğrenciler 

Yüzde 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

17 

Cevapsız 

3 

30 

39 

98 

124 

72 

23 

9 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

84 

0,6 

6,1 

7,9 

19,9 

25,2 

14,6 

4,7 

1,8 

1,0 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

17,1 

Toplam 492 100 
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Hanelerde yaĢayan kiĢilerin sayısı incelendiğinde;%25,2'sinin 4 haneli olduğu ve 

%17,1'inin bu soruyu cevapsız bıraktıkları görülmektedir. 

2. Güvenilirlik Analizi 

Ölçekte kullanılan maddelerin tamamına ve faktörler bazında güvenilirlik analizi 

yöntemlerinden olan Cronbach‟s alfa yöntemi uygulanmıĢtır. Bu yöntem ile ölçekte yer alan 

soruların homojen bir yapı gösteren bir bütünü ifade edip etmediği araĢtırılır. Ölçekte yer alan 

soruların varyanslarının genel varyansa oranı ile bulunur. 0 ile 1 arasında değer alır. 

Ölçeğimizde yer alan 12 maddenin tamamına uyguladığımızda aĢağıdaki Tablo-9‟daki gibi 

bir tablo elde ederiz. 

Tablo-9: Maddeler Ġçin Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha Değeri Madde Sayısı 

0,564 12 

Tabloya göre 12 maddenin güvenirlik katsayısı 0,564 olarak bulunmuĢtur. Bu katsayı 

ölçeğimizin güvenilir olduğunu söylemektedir. Sonuç olarak geliĢtirdiğimiz bu ölçek ölçmek 

istediğimiz olguyu bir Ģekilde ölçmektedir. Yani tüketicilerin finansal tutum ve davranıĢları  

düĢünüldüğünde, tüketicilerin tutum ve davranıĢlarını etkileyen faktörleri bulmak amacıyla 

geliĢtirdiğimiz bu ölçek güvenilirdir denebilir. 

3.Tüketicilerin Finansal Tutum ve DavranıĢlarının 5'li Likert Ölçeğe Göre 

Dağılımı 

Tablo-10:"AlıĢveriĢ yapmak mutluluğum için çok önemlidir" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 67 13,6 

Katılmıyorum 103 20,9 

Kararsızım 79 16,1 

Katılıyorum 104 21,1 

Kesinlikle katılıyorum 123 25,0 

 Cevapsız 16 3,3 

TOPLAM 492 100,0 

Ankete katılanların %25'i “AlıĢveriĢ yapmak mutluluğum için çok önemlidir.” sorusuna 

kesinlikle katılıyorum cevabı vermiĢtir. Bu da tüketicilerin mutlu olmak için harcama 

yaptıklarını gözler önüne sermiĢtir. 

Tablo-11:"Para harcanmak içindir, biriktirmek için değil" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 75 15,2 

Katılmıyorum 139 28,3 

Kararsızım 108 22,0 

Katılıyorum 89 18,1 

Kesinlikle katılıyorum 68 13,8 

 Cevapsız 13 2,6 

TOPLAM 492 100,0 
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“Para harcanmak içindir, biriktirmek için değil.” sorusuna tüketicilerin %28,3'lük kısmı 

katılmıyorken, %13,8gibi bir azınlık kesinlikle katılmaktadır. Tüketicilerin %22'si kararsız 

iken , %15,2‟si bu önermeye kesinlikle katılmamıĢ ve %18,1‟lik kısım ise katılmıĢtır.  

Tablo-12:"Harcamalarımı kontrol etmekte zorlanırım" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 106 21,5 

Katılmıyorum 138 28,0 

Kararsızım 100 20,3 

Katılıyorum 84 17,1 

Kesinlikle katılıyorum 49 10,0 

 Cevapsız 15 3,0 

TOPLAM 492 100,0 

“Harcamalarımı kontrol etmekte zorlanırım” önermesine katılımcıların %17,1‟i 

katılıyorum, %28‟i katılmıyorum ve %20,3‟ü kararsızım cevabı vermiĢtir. Tüketicilerin 

%10‟luk kısmı harcamalarını kontrol etmede kesinlikle zorlandığını belirtirken, %28‟i bu 

fikre katılmadığını geri kalan %20,3‟ü ise kararsız kaldığını belirtmektedir. %3'ü ise bu 

soruyu yanıtsız bırakmıĢtır. 

Tablo-13:"Paramın nasıl bittiğini anlamam" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 110 22,4 

Katılmıyorum 141 28,7 

Kararsızım 61 12,4 

Katılıyorum 97 19,7 

Kesinlikle katılıyorum 64 13,0 

 Cevapsız 19 3,9 

TOPLAM 492 100,0 

Tüketicilerin %19,7‟lik kısmı “Paramın nasıl bittiğini anlamam” önermesine 

katılıyorum cevabı verirken, %28,7‟si bu önermeye katılmamıĢ, geriye kalan %12,4'lük kısım 

ise kararsız kalmıĢtır. Sonuçlar tüketicilerin bilinçli harcama yaptıklarını kanıtlar niteliktedir. 

Tablo-14:"PlanlanmamıĢ harcamalar için köĢede para bulundurulmalıdır" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 36 7,3 

Katılmıyorum 37 7,5 

Kararsızım 60 12,2 

Katılıyorum 134 27,2 

Kesinlikle katılıyorum 209 42,5 

 Cevapsız 16 3,3 

TOPLAM 492 100,0 

Tüketicilerin %42,5'i planlanmamıĢ harcamalar için köĢede para bulundurmayı 

kesinlikle tercih ederken, %7,3'ü planlanmamıĢ harcamalar için köĢede para bulundurmayı 

kesinlikle tercih etmemiĢ ve %12,2‟lik kısmı bu önermeye kararsız bakmıĢtır. Sonuçlara 

bakılarak tüketicilerin harcamalarına dikkat ederek birikim yapma yoluna giderek tutumlu 

oldukları görülmektedir. 
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Tablo-15:"Haftalık ve aylık harcama planları yaparım" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 44 8,9 

Katılmıyorum 76 15,4 

Kararsızım 100 20,3 

Katılıyorum 151 30,7 

Kesinlikle katılıyorum 103 20,9 

 Cevapsız 18 3,7 

TOPLAM 492 100,0 

“Haftalık ve aylık harcama planları yaparım.” önermesine verilen cevaplarda 

tüketicilerin  %30,7‟si katılıyorum cevabı vermiĢtir. Tüketicilerin %8,9'u kesinlikle 

katılmıyorum, %20,3'ü kararsızım ve %15,4'ü   katılmıyorum cevabı vermiĢtir. Buradan 

tüketicilerin büyük çoğunluğunun haftalık ve aylık harcama planı yaparak parayı gereksiz 

harcamaktansa tutumlu olmayı tercih ettikleri görülmektedir. 

Tablo-16:"AlıĢveriĢ yaparken fiyatları kıyaslarım" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 36 7,3 

Katılmıyorum 33 6,7 

Kararsızım 83 16,9 

Katılıyorum 185 37,6 

Kesinlikle katılıyorum 142 28,9 

 Cevapsız 13 2,6 

TOPLAM 492 100,0 

“AlıĢveriĢ yaparken fiyatları kıyaslarım.” önermesine verilen yanıtlara bakıldığında 

tüketicilerin %37,6'lık ve %28,9'luk en büyük kısmının katılıyorum cevabı verdiği, böylece 

alıĢveriĢ yaparken fiyatları kıyaslayarak tutumlu oldukları görülmüĢtür. Tüketicilerin %6,7‟si 

ise önermeye katılmıyorum cevabı vererek, fiyatların kendileri için önemsiz olduğunu 

göstermiĢtir. 

Tablo-17:"Bir Ģey satın alırken finansal durumumu dikkate alırım" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 31 6,3 

Katılmıyorum 50 10,2 

Kararsızım 76 15,4 

Katılıyorum 167 33,9 

Kesinlikle katılıyorum 153 31,1 

 Cevapsız 15 3,0 

TOPLAM 492 100,0 

 

Tüketicilerin %31,1‟i ile%33,9'u bir Ģey satın alırken finansal durumuna dikkat ederken, 

%10,2‟si finansal durumunu dikkate almamayı tercih etmiĢ ve %15,4‟ü  kararsız kalmıĢtır. 

Sonuçlara bakılarak tüketicilerin  yarısından fazlasının tutumlu olma yoluna gittikleri 

görülmektedir. 
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Tablo-18:"Finansal planlama ve bütçe çok parası olanlar için gereklidir" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 117 23,8 

Katılmıyorum 111 22,6 

Kararsızım 111 22,6 

Katılıyorum 67 13,6 

Kesinlikle katılıyorum 72 14,6 

 Cevapsız 14 2,8 

TOPLAM 492 100,0 

Ankete katılanların %23,8‟i “Finansal planlama ve bütçe çok parası olanlar için 

gereklidir.” sorusuna kesinlikle katılmıyorum ve %22,6'sı katılmıyorum cevabı vermiĢtir. 

Tablo-19:"Günlük ve haftalık gibi kısa dönemler için harcama planı yapmak 

gereksizdir" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 121 24,6 

Katılmıyorum 139 28,3 

Kararsızım 93 18,9 

Katılıyorum 80 16,3 

Kesinlikle katılıyorum 40 8,1 

 Cevapsız 19 3,9 

TOPLAM 492 100,0 

 

Tüketicilerin %28,3'lük ve %24,6'lık ‟lik kısmı “Günlük ve haftalık gibi kısa dönemler 

için harcama planı yapmak gereksizdir.” sorusuna kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum 

cevabı verirken, %16,3'ü bu soruya katılmıĢ, %18,9‟luk kısım ise kararsız kalmıĢtır. Sonuçlar 

tüketicilerin algılarını kanıtlar niteliktedir. 

Tablo-20:"Parasal konular ilgimi çekmez" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 127 25,8 

Katılmıyorum 162 32,9 

Kararsızım 93 18,9 

Katılıyorum 64 13,0 

Kesinlikle katılıyorum 32 6,5 

 Cevapsız 14 2,8 

TOPLAM 492 100,0 

 

Tüketicilerin %13‟ü parasal konularla ilgilenmemeyi tercih ederken, %25,8‟i parasal 

konularla ilgilenmeyi tercih etmiĢ ve %18,9‟luk kısmı kararsız kalmıĢtır. Sonuçlara bakılarak 

tüketicilerin parasal konularla ilgilenme yoluna gittikleri görülmektedir. 
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Tablo-21:"Finans konularında eğitim almak isterim" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 59 12,0 

Katılmıyorum 75 15,2 

Kararsızım 114 23,2 

Katılıyorum 129 26,2 

Kesinlikle katılıyorum 98 19,9 

 Cevapsız 17 3,5 

TOPLAM 492 100,0 

“Finans konularında eğitim almak isterim.” sorusuna tüketicilerin  %26,2'si katılıyorum, 

%19,9‟u kesinlikle katılıyorum ve %23,2‟si kararsızım cevabı vermiĢtir. Oranlar, anketin 

yapıldığı  tüketicilerin finans konularına ilgili olduklarını sergilemektedir. 

Tablo-22:"Gazetelerin ve televizyonların ekonomi ve finans haberlerini izlerim" 

 Frekans Yüzde 

 Kesinlikle katılmıyorum 50 10,2 

Katılmıyorum 76 15,4 

Kararsızım 102 20,7 

Katılıyorum 156 31,7 

Kesinlikle katılıyorum 97 19,7 

 Cevapsız 11 2,2 

TOPLAM 492 100,0 

 

Son olarak “Gazetelerin ve televizyonların ekonomi ve finans haberlerini izlerim.” 

önermesine verilen cevaplar merak edilmiĢ, tüketicilerin %31,7'sinin  katıldığı buna karĢın 

tüketicilerin %15,4‟ünün ise önermeye katılmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Tüketicilerin 

%20,7'sinin kararsız kaldığı önermedeki sonuçlar; tüketicilerin çoğunluğunun gazetelerin ve 

televizyonların ekonomi ve finans haberlerini izlemeye önem verdiğini, %10,2‟lik kısmın ise 

kesinlikle ilgilenmediğini göstermektedir. 

4. Tüketicilerin Finansal Tutum DavranıĢları ile Ġlgili ĠliĢki Analizleri 

Tablo-23: Gelir Durumu ile "Para harcanmak içindir,biriktimek için değil" arasındaki iliĢki 

  Total 

kesinlikle 

katılmıyoru

m 

katılmıyor

um 

kararsızı

m 

katılıyor

um 

kesinlikle 

katılıyorum 

 1500- N 15 8 16 3 5 47 

% 31,9% 17,0% 34,0% 6,4% 10,6% 100,0% 

1501-

4500 

N 33 73 49 50 28 233 

% 14,2% 31,3% 21,0% 21,5% 12,0% 100,0% 

4501-

6000 

N 9 29 23 25 17 103 

% 8,7% 28,2% 22,3% 24,3% 16,5% 100,0% 

6001+ N 10 19 15 7 13 64 

% 15,6% 29,7% 23,4% 10,9% 20,3% 100,0% 

Toplam N 67 129 103 85 63 447 

% 15,0% 28,9% 23,0% 19,0% 14,1% 100,0% 

Ki-kare:29,165  p:0,004<0,05 
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Genel olarak "para harcanmak içindir, biriktirmek için değil" ile tüketicilerin gelir 

düzeyleri arasında iliĢki analizi değerlendirildiğinde, ki-kare tablosunda olasılık değeri olan 

p=0,004<0,05 olduğundan,tüketicilerin harcama davranıĢları ile gelir düzeyleri arasında 

farklılık vardır. 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Günümüzde yaĢanan ekonomik krizlerin etkisi ile bireyler finansal kararlar alırken daha 

dikkatli davranmak zorundadırlar.Bireylerin tutum ve davranıĢlarını inceleyen psikoloji bilimi 

ve toplumların davranıĢ ve tutumlarını inceleyen sosyoloji bilimleri; insan ve toplum 

davranıĢları, bireylerin karar verme sürecileri üzerinde çalıĢmalar yapmıĢlardır. Bu kapsamda 

insanların karar verme sürecin de her zaman rasyonel çizgide hareket etmedikleri ve birtakım 

kiĢisel, duygusal ve sosyal faktörlerin insanların karar verme süreci üzerinde etkili olduğunu 

ortaya çıkarmıĢtır. Bu faktörlerin etkisinde kalan bireylerin irrasyonel tutumlar içerisine 

girdikleri gözlenmiĢtir.  Tüketiciler finansal karar alırken, gelirlerini ve giderlerini bilinçli bir 

Ģekilde değerlendirerek, tasarruflarını doğru yatırımlara yöneltmeleri, doğru borçlanma 

araçlarını tercih etmeleri gibi durumlarını yönetmede finansal bilgiye ve bu kararların 

uygulanmasında olumlu tutum ve davranıĢlar sergileme becerisine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Bu çalıĢmada Aksaray  ilinde bulunan bireysel yatırımcıların yatırım anlayıĢları, bilgi 

düzeyleri, finansal tutum ve davranıĢları etkileyen faktörlerin ortaya konulması 

amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda; tüketicilerin finansal harcamaları ve finansal tutumları 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu iliĢki; tüketicilerin harcama 

yaparken tutumları düzeyinde harcamaya karar verdiklerini ifade etmektedir. Ayrıca algı ve 

ilgi düzeyi ile finansal tutum iliĢkisi de incelenmiĢtir. Bu incelemenin sonucunda; tüketicilerin 

finansal tutumlara karĢı algılarının ve ilgilerinin olmadığı belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın gelecekte evrensel bir nitelik kazanması için Türkiye‟deki veya dünyadaki 

birçok Ģehirle Aksaray ilinin kıyaslanması ve bu kıyas sonucunda değerlendirmelerde 

bulunulmasının, çalıĢmanın uluslararası literatürde yerini almasını sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 
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ABSTRACT 

In Tatarstan, normative documents were adopted in the field of state youth policy: to increase 

the size of scholarships, recreation, recreation, employment of children and young people, 

preparation for military service, state support for young families to improve housing 

conditions, support activities of student labor groups and grant support for republican youth 

public organizations and movements. In the framework of the development of physical culture 

and sports: the development of youth sports, the development of sports infrastructure and 

others. Measures and measures aimed at the implementation of the state youth policy, the 

development of physical culture, sports and tourism were carried out within the framework of 

republican and targeted programs: the federal programs "Children of Russia" and "Youth of 

Russia"; Republican program "Children of Tatarstan"; Republican program to celebrate the 

1000th anniversary of Kazan. 

For the successful socialization of youth, the effective implementation of the state youth 

policy in the country, 326 youth institutions function. In 24 cities and districts of Tatarstan, 

there are 224 teen clubs, of which 48 are sports-oriented. In 2017, 127 out-of-town children's 

recreation camps functioned in the republic, 25 of which are systems of the Ministry of 

Youth, Sports and Tourism of the Republic of Tatarstan. 
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