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Öz 

Bu araştırmanın amacı, liderlik yaklaşımları arasında son yıllarda öne çıkmakta olan hizmetkâr 
liderlik yaklaşımının, daha önce gerçekleştirilen araştırmalarda ele alınan olumlu ardılları 
arasından örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven ile olan 
ilişkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla, belirlenen kriterlere uygun olan ve 2010-2021 yılları 
arasında yapılan araştırmalardan elde edilen örgütsel bağlılık için 18; örgütsel özdeşleşme için 
12; örgütsel vatandaşlık için 20 ve örgütsel güven için 12 araştırmaya ait veriler, meta analiz 
sürecine dâhil edilmiştir. Rastgele etkiler yöntemi ile gerçekleştirilen analizler sonucunda 
ulaşılan ortak etki büyüklüğü değerleri, hizmetkâr liderliğin örgütsel özdeşleşme ile orta düzeyli 
ve örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven ile yüksek düzeyli ilişkisini ortaya 
koymuştur. Araştırma sonucu, hizmetkâr liderliğin çalışan odaklı, destekleyici, geliştirici 
yaklaşımının çalışanların örgüte ilişkin olumlu algı geliştirmesinde etkili olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.  
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Abstract 

The research's purpose is to analyse the connection between the positive consequences of the 
servant leadership approach, which has become prominent in recent years among leadership 
approaches, with organizational commitment, organizational identification, organizational 
citizenship and organizational trust. Therefore, data obtained from 18 organizational 
commitment,12 organizational identification, 20 organizational citizenship, and 12 organizational 
trust researches conducted between 2010-2021, which comply with the determined criteria, were 
involved in the meta-analysis process. The common effect size values obtained as a result of the 
analyzes carried out with the random effects method revealed a medium-level relationship of 
servant leadership with organizational identification, and a high-level relationship with 
organizational commitment, organizational citizenship and organizational trust. The research 
result can be interpreted as the employee-oriented, supportive and developer approach of servant 
leadership is effective in the employees' positive perception of the organization.  
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GİRİŞ 

Günümüzün yüksek rekabet ve hızlı değişim içeren koşullarında örgütler açısından amaçlara 
ulaşma ve başarının kalıcılığının sağlanması oldukça zorlayıcı olabilmektedir (Palta, 2019: 36). 
İnsan kaynağı başta olmak üzere örgütsel kaynakların doğru şekilde koordine edilmesini ve ortak 
amaçlara yönlendirilmesini, dolayısıyla uzun vadeli örgütsel başarıyı sağlayacak liderlik 
biçimlerinin öneminin günümüz koşullarında giderek arttığı ifade edilebilir (Su ve Baird, 2016; 
Güven, 2018).  

Liderlerin, çalışanları yönlendirme biçimlerinin zaman içerisinde oluşan farklı beklenti, ihtiyaç 
ve gelişmelere bağlı olarak değişmesi olağan bir durum olarak görülmektedir. Buradan yola 
çıkarak iş yaşamındaki değişimler sonucu organizasyonlarda yaşanan dönüşümün, farklı liderlik 
tarzlarına olan ihtiyacı da beraberinde getirdiği ifade edilebilir (Özkan, 2016: 616). Özellikle 
liderlik biçimlerinin, çalışanların işe yönelik tutum ve davranışları üzerindeki etkisi dikkate 
alınarak (Çekmecelioğlu, 2014), son yıllarda insanı önceleyen lider davranışlarının ön plana 
çıktığı görülmektedir. Hizmetkâr liderlik söz konusu değişimin getirdiği pozitif odaklı liderlik 
yaklaşımlarından biridir.  

Hizmetkâr liderliğin, kendisinden daha çok çalışanları ön planda tutan, destekleyen, onların 
istek, beklentilerine odaklanan ve güven ekseninde şekillenen davranış biçiminin, çalışanların 
örgüte ve lidere karşı olumlu tutum geliştirmesinde etkili olduğu bilinmektedir (Baykal vd., 2018; 
Lee vd., 2020). Bu bağlamda bu araştırmada, hizmetkâr liderliğin örgütsel bağlılık, örgütsel 
vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven değişkenleri ile olan ilişkisi ulusal ve 
uluslararası yazında yer alan araştırmalar çerçevesinde, meta analiz yöntemi ile incelenmesi 
amaçlanmıştır.  

Araştırmada ilk olarak değişkenler kavramsal olarak ele alınmış, izleyen bölümde araştırma 
değişkenleri arasındaki ilişkiler ve hipotezlere yer verilmiştir. Bu bölümü araştırma yöntemi ve 
sonrasında bulgular takip etmektedir. Son bölümde ise araştırma bulgularından yola çıkarak 
hazırlanan tartışma ve sonuç yer almaktadır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hizmetkâr Liderlik 

İlk olarak 1970 yılında R.K. Greenleaf tarafından tanımlanan hizmetkâr liderlik, temelde kişinin 
kendisini başkalarının ihtiyaçlarına adaması ve “ben” yerine “biz, sen ve siz” e odaklanmasını 
ifade eden hizmetkârlık kavramına dayanmaktadır (Fındıkçı, 2009; Aktaran, Bakan ve Doğan, 
2012: 2). Greenleaf’ın hizmetkârlık ve liderlik gibi iki zıt kavramı bir arada düşünme fikrinin 
Herman Hesse’nin “Doğuya Yolculuk” (1956) kitabı olduğu bilinmektedir. Greenleaf, söz konusu 
hikâyenin ana fikrinden yola çıkarak, büyük liderlerin önce hizmetkâr olabilmesi gerekliliğini 
ileri sürmüştür (Aktaran; Öztürk Çiftci, 2020: 64).  

Hizmetkâr liderliğin, hem doğal bir dürtü olan hizmet etme isteği (Greaenleaf, 1970) ile 
izleyicilerin desteklendiği, hem de bunun bilinçli bir yönetme tercihi ile yapıldığı liderlik biçimi 
olduğu ifade edilmektedir (Spears, 2004: 8). Hizmetkâr liderlik, kişinin uygun veya kişisel olarak 
avantajlı olduğunda kullanmayı tercih ettiği belirli bir yönetim modeli olmaktan ziyade, kişisel 
menfaat olmaksızın hizmet etmek amacıyla sürekliliği olan içsel bir inançtan kaynaklanan bir 
liderlik biçimidir (Sendjaya ve Pekerti, 2010: 645). Bir başka ifadeyle hizmetkâr liderler, sahip 
olduğu gücü başkalarına hizmet etmek için araç haline getirmektedir (Küçük ve Yavuz, 2018: 83).  
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Hizmetkâr liderlerin sahip olduğu karakteristik özellikler farklı kaynaklarda farklı şekillerde 
değerlendirilmiştir. Spears (1995), Greeanleaf’ın yaklaşımından yola çıkarak hizmetkâr liderler 
için on karakteristik özellik belirlemiştir. Bunlar; (1) Dinleme ve sağlıklı iletişim, (2) Empati, (3) 
İyileştirme, (4) Farkındalık, (5) İkna, (6) Kavramsallaştırma, (7) Sağduyu, (8) İdare, (9) İzleyicilerin 
gelişimine odaklanma, (10) Topluluk oluşturma şeklinde sıralanmaktadır. Russsel ve Stone (2002) 
ise yaptıkları çalışmada, hizmetkâr liderlerin karakteristik özelliklerini; (1) Vizyon, (2) Dürüstlük, 
(3) Bütünlük, (4) Güven, (5) Hizmet, (6) Biçimlendirme, (7) Öncü olma, (8) Başkalarını takdir etme 
ve (9) Güçlendirme şeklinde sıralamıştır.  

 

Örgütsel Bağlılık 

Buchanan (1974: 533) örgütsel bağlılığı, herhangi bir karşılık beklemeden örgütün tüm öğeleri ile 
bütünleşmesi ve buna bağlı olarak örgüte karşı sorumluluk hissetmesi şeklinde ifade etmişlerdir. 
Sadakat ve örgütte kalma eğilimi de örgütsel bağlılığın varlığına işaret eden iki temel unsurdur.  
Sadakat, örgütle özdeşleşme ve sorumluluk alma; örgütte kalma eğilimi ise duygusal bir yakınlık 
neticesinde örgütün bir üyesi olmaya devam etme yönündeki istek ve niyet olarak açıklanabilir 
(Uygur, 2007: 73).  Örgütsel bağlılık, (1) kuruluşun amaç ve değerlerine güçlü bir inanç ve kabul; 
(2) kuruluş adına kayda değer çaba sarf etme istekliliği ve (3) örgüt üyeliğini sürdürmek için 
güçlü bir istek (Porter vd., 1974) şeklinde sıralanabilecek üç temel unsurla karakterizedir. Allen 
ve Meyer (1990: 3) örgütsel bağlılığın bireyle örgüt arasında profesyonel değil, hislere dayalı bir 
bağlılığın varlığına işaret eden “Duygusal bağlılık”; çalışanın örgütteki varlığını kazanç ve kayıp 
ekseninde değerlendirmesi ile oluşan “Devam bağlılığı” ve çalışanın örgütteki varlığını 
devamlılığını bir mecburiyete dayandırdığı “Normatif bağlılık” bileşenlerinden oluşan bir yapı 
şeklinde açıklamaktadır.  

Çalışanların örgüte olan bağlılıkları, sahip oldukları yetenek ve bilgi gibi kaynakları örgütsel 
amaçlar doğrultusunda kendi istekleri ile kullanmalarının yanında örgütte kalmaya yönelik 
istekleri ile bu durumun devamlılığını sağlama isteklilikleri anlamına da geldiğinden örgütler 
açısından önem arz etmektedir (Çakınberk ve Demirel, 2010: 107).  

 

Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütsel özdeşleşme, kişinin kendisini bir parçası olarak gördüğü örgütün inanç ve değerlerini 
kendi kimliğine entegre ettiği zaman geliştirdiği örgütle bir olma deneyimini ifade etmektedir 
(Omanwar ve Agrawal, 2021). Dutton vd., (1994: 244) ise örgütsel özdeşleşmenin, bir bireyin 
benlik kavramının, algılanan örgütsel kimliğin nitelikleriyle aynı özellikleri içerme derecesi 
olarak tanımlanabileceğini ifade etmişlerdir. Yazarlar ayrıca, kişinin kuruluş üyesi olarak kimliği, 
alternatif kimliklerden daha belirgin ve baskın olduğunda ve bireyin, örgütü bir sosyal grup 
olarak tanımlayan özelliklerin çoğuna sahip olduğunda yüksek düzeyde örgütsel özdeşleşmenin 
varlığından söz edilebileceğini de belirtmektedir.  

Örgütsel özdeşleşme kavramı, bireylerin kendilerini yalnızca ayırt edici özellikler açısından 
değil, aynı zamanda ait oldukları grupların benzersiz özellikleri ve nitelikleri ile tanımladıkları 
ve gerçek ya da sembolik olarak bir grup sınıflandırmasına ait olma algısı olarak ifade edilen 
sosyal kimlik teorisine dayanmaktadır (Chughtai, 2016: 868). Bu bakış açısına göre örgütsel 
özdeşleşme, bireyin kendisini belirli bir örgüte aidiyet açısından tanımladığı özel bir sosyal 
özdeşleşme biçimi şeklinde değerlendirilebilir. Özdeşleşme sürecinde birey ile örgüt arasında 
bilişsel düzeyde bir bağ oluşmakta ve bu bağın sonucunda bireyin benliği örgütün özellikleri ile 
örtüşmeye başlamaktadır (Dukerich vd., 2002: 508; Chen vd., 2015: 5). Örgütsel özdeşleşme 
kavramı üzerinde çalışan ilk araştırmacılardan olan Nelson Foote, örgütsel özdeşleşme ile 
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çalışanın kendisini örgütün bir parçası olarak sınıflandırdığını ve bu düşüncenin örgütün 
yararına hareket etmek için motive edici bir güç oluşturduğunu ileri sürmektedir (Aktaran, 
Edwards, 2005: 209).  

 

Örgütsel Vatandaşlık 

Örgütsel vatandaşlık kavramı, bir çalışanın resmi ödül mekanizmaları üzerinde doğrudan etkisi 
olmayan ve örgütsel performansı iyileştirmeyi amaçlayan isteğe bağlı ekstra rol davranışı olarak 
tanımlanmaktadır (Smith vd., 1983). Greenberg ve Baron (2003) ise örgütsel vatandaşlığın, 
örgütsel üretkenliği artırmak için resmi olarak beklenenden daha fazla çaba gerektiren gayri 
resmi, bireysel davranış biçimi olduğunu belirtmektedir (Aktaran, Hamdan vd., 2020: 2396). 
Başka bir deyişle, vatandaşlık davranışları, genellikle bir çalışanın görev tanımının ötesine geçen 
ve başkalarına yardım etme, ek sorumluluklar alma, fazladan çalışma saatleri koyma, örgütü 
savunma ve önemli örgütsel konular hakkında konuşma gibi eylemleri içeren davranışlardır 
(Organ vd., 2006).  

Organ (1988; Akt.; Zehir vd., 2013: 3), örgütsel vatandaşlığın tanımlanmasına ilişkin beş boyutlu 
bir yapı önermiştir. Bu yapı; (1) organizasyonla ilgili yaşanan herhangi bir aksaklık durumunda 
kişinin çalışma arkadaşına kendi isteği ile destek olması olarak ifade edilen özgecilik; (2) 
organizasyonun asgari rol gerekliliklerinin ötesine geçen isteğe bağlı ekstra rol davranışları 
olarak tanımlanan vicdanlılık; (3) çalışanın örgüt içindeki negatif durumlardan ve idealden düşük 
standartlardan durumlara şikâyet etmeden tahammül etme istekliliği olarak açıklanan 
centilmenlik; (4) çalışma arkadaşları ya da işle ilgili sorunların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik 
davranışları içeren nezaket ve (5) bireyin örgütsel konularda sorumluluk alması ve katkı 
sağlamasına yönelik davranışları içeren sivil erdem kavramlarından oluşmaktadır.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel performansı arttıran önemli etmenler arasında 
sayılmakta ve bireysel düzeydeki örgütsel vatandaşlık davranışlarının yaygın olarak yer aldığı 
örgütlerde devamsızlık ve işten ayrılma oranlarında düşüş, örgütsel etkinlikte ise artış gözlendiği 
görülmektedir (Podsakoff ve MacKenzie, 1997; Tokgöz vd., 2013).  

 

Örgütsel Güven 

Güven, bir başkasının niyetlerine veya davranışlarına ilişkin olumlu beklentilere dayalı olarak 
savunmasızlığı kabul etme niyetini içeren psikolojik bir durumdur (Rousseau vd., 1998: 394). 
Örgütsel güven ise çalışanların, eylemleri yorumladığı, karşılık verdiği, üst yönetimi ve çalışma 
ortamını sürekli olarak izlediği bir sosyal değişim sürecinin sonucunda örgütün kendileri için 
anlamlı veya en azından zarar vermeyecek eylemlerde bulunacağına olan güven olarak 
tanımlanmaktadır (Singh ve Srivastava, 2016: 595).  

Örgütsel güven, yöneticiye güven, kuruma güven ve çalışma arkadaşlarına güvenin 
birleşiminden oluşmaktadır. Yöneticiye güven, çalışanların dürüst, tutarlı olduğuna, bilgi 
paylaşımında kendisi ile ilgili kararlarda adil olduğuna ve tüm bunlara bağlı olarak çalışanın 
çalışanların yöneticilerine karşı savunmasız kalma istekliliği olarak tanımlamaktadır (Mayer vd., 
1995; Kahveci, 2015). Kuruma güven, kurumsal yapıya, örgütün yazılı ya da yazılı olmayan kural 
ve uygulamalarının adil ve etik olduğuna duyulan inanç olarak tanımlanmaktadır (Kahveci, 
2015). Çalışma arkadaşlarına güven ise, çalışanın iş arkadaşlarının bilgi ve yeteneklerine, 
davranışlarının adil ve etik olduğuna, verdikleri sözlere sadakatlerine olan inancı ifade 
ermektedir (Turhan vd., 2018: 49). Yazın incelendiğinde örgütsel güven kavramının yöneticilere, 
örgütsel yapıya ve çalışanlara duyulan güvenin bir birleşimi olarak değerlendirildiği 
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görülmektedir (Tan ve Tan, 2000; Çubukçu ve Tarakçıoğlu, 2010). Zaman zaman çalışanların 
yöneticilerini örgütle bağdaştırmasından kaynaklanan şekilde, yönetime duyulan güveni tüm 
örgüte duyulan güven şeklinde algıladıkları da görülebilmektedir (Altaş, 2021).  

 

Değişkenler Arası İlişkiler ve Hipotezler 

Hizmetkâr Liderlik Örgütsel Bağlılık İlişkisi 

Yapılan araştırmalar liderlik tarzlarının örgütsel bağlılığın önemli bir belirleyicisi olduğunu 
ortaya koymaktadır (Çokluk ve Yılmaz, 2010; Keskes, 2014; Öztekin vd., 2015). Özellikle liderin 
destekleyici, paylaşımcı, demokratik, katılımcı yaklaşımlarının çalışanların örgütle olan bağlarını 
güçlendirdiği ifade edilebilir. Bu durum, çalışanın örgüt ve lideri özdeşleştirmesi ile liderin 
gösterdiği pozitif davranış biçimlerini örgütle bağdaştırması ve bunun sonucu olarak bağlılık 
duygusunun artması ile açıklanabilir. Buradan hareketle, hizmetkâr liderlerin sahip olduğu 
iyileştirme, sağduyu, güçlendirme, dürüstlük gibi pozitif özellikler itibariyle çalışanların örgütsel 
bağlılığını arttırması beklenmektedir.  

Hizmetkâr liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki olumlu etkisi, yapılan araştırmalarla da ortaya 
koyulmuştur. Bu bağlamda, Allen vd. (2018), ABD’de kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışan 
128 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmada, hizmetkâr liderlerin güçlendirici davranışlarının 
çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki olumlu etkisini gösteren bulgular elde etmişlerdir. 
Muthia ve Krishnan (2015), Hindistan’da 105 bilişim sektörü çalışanı ile bir araştırma yapmış ve 
hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. Yazarlar bu 
sonucu, hizmetkâr liderin teşvik edici ve bütünleştirici yaklaşımı ile açıklamışlardır. 
Setyaningrum (2017) de 240 katılımcı ile yapılan araştırmasında benzer sonuçlara ulaşmış ve 
hizmetkâr lidere atfen; yetkilendirme, alçakgönüllülük ve empati gibi değerlere sahip olmanın 
yanında, çalışanlara veya takipçilere hizmet etmek için çalışan bir liderin çalışanları örgüte bağlı 
kılacağını ifade etmiştir.  

Verilen bilgiler bağlamında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur; 

H1: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

 

Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi 

Hizmetkâr liderler bireysel düzeyde, kararlara katılımın desteklemesi, kişisel gelişimleri için 
olanaklar sunması, ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanması gibi davranış biçimleri sergileyerek, 
çalışanların örgütün değerli üyeleri olduklarına inanmalarına ve bunun sonucunda örgütle 
özdeşleşmelerine katkı sağlamaktadır (Chughtai, 2016: 869). Ayrıca hizmetkâr bir lider topluluk 
duygusu oluşturmayı, ekip çalışmasını ve gücü paylaşmayı vurgulayan bakış açısı ile de grup 
odaklı bir yaklaşım sergileyerek örgütü çalışmak için daha cazip bir yapıya dönüştürebilmekte 
ve bu da çalışanların örgütsel özdeşleşme duygusunu olumlu etkilemektedir (Schaubroeck vd., 
2011: 865; Chughtai, 2016: 874).  

Hizmetkâr liderliğin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi yapılan araştırmalarla da ortaya 
koyulmuştur. Bu bağlamda, Omanwar ve Agrawal (2021), Hindistan’da 266 sağlık çalışanı ile 
gerçekleştirdikleri araştırmada hizmetkâr liderliğin örgütsel özdeşleşme ile pozitif yönlü 
ilişkisini tespit etmişlerdir. Baykal vd., (2018) de Türkiye’de farklı sektörlerden 527 çalışanla 
yaptıkları araştırmada hizmetkâr liderlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisini doğrulayan sonuçlara 
ulaşmıştır. Yazarlar, hizmetkâr liderliğin firma performansı üzerindeki etkisinin pozitif tutumlar 
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aracılığı ile gerçekleştiğini ve örgütsel özdeşleşmenin de bu tutumlardan birisi olduğunu ifade 
etmektedir.  

Verilen bilgiler bağlamında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur; 

H2: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

 

Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi 

Hizmetkâr liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki “Karşılıklılık Teorisi” 
(Gouldner, 1960) çerçevesinde açıklanabilir. Kuram temelde, kişinin kendisine sağlanan imkân 
ve fırsatlara karşılık verme isteği ile davranma eğiliminde olduğu düşüncesine dayanmaktadır. 
Bu bağlamda, hizmetkâr liderin sahip olduğu çalışan odaklı özellikler ve davranış biçimine 
karşılık olarak, çalışanların örgütsel vatandaşlığın da esasını oluşturan gönüllü ekstra rol 
davranışları sergilemesi beklenebilir. Elche vd. (2020), hizmetkâr liderlerin takipçilerinin 
gelişmesi yönündeki güçlü çabalarının takdir edilmesi neticesinde takipçiler liderle ilişkilerinde 
olumlu bir karşılık verme ihtiyacı doğrultusunda vatandaşlık davranışı gösterebildiğini 
belirtmektedir.  

Hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisi yapılan araştırmalarla da ortaya 
koyulmuştur. Bu bağlamda Walumbwa vd. (2010), 815 çok uluslu şirket çalışanı ile 
gerçekleştirdikleri araştırmada hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı ile pozitif 
yönlü ilişkisini ortaya koymuştur. Yazarlar, bu ilişkiyi, sosyal öğrenme kuramına dayandırarak 
hizmetkâr liderin olumlu tutum ve davranışlarına bağlı olarak çalışanların liderlerini rol model 
olarak görmesi ile açıklamışlardır. Baytok ve Doğanay Ergen (2013), Türkiye’de 513 çalışanla, 
Prasertcharoensuk vd., (2017) Tayland’da 300 öğretmenle, Thao ve Kang (2020), Vietnam’da 148 
çalışanla gerçekleştirdikleri araştırmalarda hizmetkâr liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
arasındaki ilişkiyi doğrulayan bulgular elde etmişlerdir.  

Verilen bilgiler bağlamında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur; 

H3: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

 

Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güven İlişkisi 

Güven, hizmetkâr liderliğin bir parçası ve işlevsel unsurlarından birisi olduğundan, çalışanların 
hizmetkâr liderler tarafından yönetilen örgütlerde daha kolay güven duygusu oluşturması 
beklenebilir. Genel olarak, güçlendirme, geliştirme, yönetim, yön sağlama, duygusal iyileşme ve 
etik davranışlara odaklanan hizmetkâr liderlik uygulamaları, çalışanların örgütsel güven 
geliştirdikleri bir ortamda çalışmasına olanak sağlamaktadır (Karatepe vd., 2019: 89). Russell 
(2001: 76), hizmetkâr liderlerin değerlerinin hem liderlerin davranışlarını hem de örgütü 
etkilediğine ve bu değerlerin örgütsel güven oluşturmada önemli rol oynadığını ifade 
etmektedir.  

Hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisi yapılan araştırmalarla da ortaya 
koyulmuştur. Bu bağlamda, Rezaei vd. (2012), 258 çalışanla, Ilkhanizadeh ve Karatepe (2018) de, 
Türkiye’de 299 havayolu çalışanı ile gerçekleştirdikleri araştırmada hizmetkâr liderlikle örgütsel 
güven arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin varlığını doğrulayan bulgular elde etmişlerdir. 
Benzer şekilde, Almutairi vd. (2020), Kuveyt’te kamu çalışanları ile gerçekleştirdikleri 
araştırmanın bulguları ile hizmetkâr liderlik ve örgütsel güven ilişkisini doğrulamıştır. Yazarlar, 
hizmetkâr liderliğin örgüt kültürü üzerinde oluşturduğu pozitif değişimin örgütsel güven 
oluşumunda etkili olduğunu ifade etmişlerdir.  
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Verilen bilgiler bağlamında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur; 

H4: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel güven arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırmada hizmetkâr liderliğin, ardıllarından örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, 
örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven değişkenleri ile olan ilişkisi meta analiz yöntemi ile 
incelenmiştir.  Meta analiz, belirli bir alanda geçmişte yapılan araştırmaların tekrar incelenerek, 
araştırmalara konu olan değişkenler arası ilişkilerin etki büyüklüğü aracılığıyla ortaya 
koyulmasıdır (Hunter ve Schmidt, 2004; Aktaran, Aksoy Kürü, 2020). Meta-analiz yönteminde 
iki değişken arasındaki ilişkinin büyüklüğünü yansıtan temel birim, etki büyüklüğüdür 
(Borenstein vd., 2013: 4). Bu araştırmada etki büyüklüğü, korelasyon verileri kullanılarak 
hesaplanmıştır. Bu bağlamda, korelasyon katsayıları Fisher z dönüşümü ile analize dâhil 
edilmiştir. Meta analize dahil edilen araştırmalardan, hizmetkâr liderliğin örgütsel bağlılık, 
örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven ilişkisine ait korelasyon 
katsayılarına dayanarak dört farklı meta analiz gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ilişkileri 
incelemiş olan araştırmaların analizleri Comprehensive Meta Analysis (CMA) paket programı 
kullanılarak yapılmıştır.  

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 2010- 2021 yılları arasında ulusal ve uluslararası yazında hizmetkâr 
liderlik ile örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık, örgütsel güven arasındaki 
ilişkiyi konu alan araştırmalar oluşturmaktadır. Meta-analiz için uygun olan araştırma 
çalışmalarını belirlemek amacıyla, araştırmanın nicel araştırma olması, ilişkisel meta-analiz için 
gerekli istatistiksel bulguları (korelasyon katsayısı) içermesi ve araştırmalarda kullanılan ölçüm 
araçlarının geçerli ve güvenilir olması kriterleri kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda meta 
analize dâhil edilecek araştırma sayıları Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Meta Analize Dâhil Edilen Araştırma Sayıları 

Değişkenler Araştırma Sayısı (k) N 

Hizmetkâr Liderlik-Örgütsel Bağlılık 18 5.276 
Hizmetkâr Liderlik-Örgütsel Özdeşleşme 12 4.16 
Hizmetkâr Liderlik-Örgütsel Vatandaşlık 20 6.418 
Hizmetkâr Liderlik-Örgütsel Güven 12 2.758 
TOPLAM 62 19.168 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, araştırma kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme 
sonucunda toplam 62 makale meta analize dâhil edilmiştir. Bunlardan 18’i örgütsel bağlılık; 12’si 
örgütsel özdeşleşme; 20’si örgütsel vatandaşlık ve 12’si de örgütsel güven ilişkisini ele alan 
araştırmalardır.  

 

Yazın Taraması ve Kodlama 

Hizmetkâr liderliğin, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel 
güven değişkenleri ile olan ilişkisini ortaya koyan yerli ve yabancı yazındaki nicel araştırmalar 
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meta analiz çalışmasına dâhil edilmiştir. Yazın taraması; makale, tez, tam metin bildiri olarak ve 
2010-2021 yılları arasında yayınlanan araştırmalar kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar, 
Web of Science, Scopus, Springer Link, Taylor and Francis, Science Direct, Wiley Online Library, 
Ebsco, TR Dizin, gibi veri tabanlarının yanında, Google Akademik arama motoru ve YÖK Ulusal 
tez merkezi gibi kaynaklar kullanılarak taranmıştır.  

Araştırmada, “Hizmetkâr liderlik, örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık, örgütsel 
güven, servant leadership, organizational commitment, organizational identification, organizational 
citizenship, organizational trust” ifadeleri, anahtar kelime olarak kullanılmıştır.  

Meta analize dâhil edilen araştırmaların değerlendirme sürecine girmeden önce kodlama formu 
oluşturulmuştur. Söz konusu formda, her araştırma için analizde kullanılacak istatistiksel veriler, 
örneklem grupları ve sayıları ile araştırmaların kimliğine (yazar veya yazarlar, yayımlanma yılı, 
araştırma türü) ilişkin bilgiler kodlanmıştır.  

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Meta Analize Dâhil Edilen Araştırmalara İlişkin Bilgiler 

Yöntem bölümünde belirtilen kriterler bağlamında meta analize dâhil edilecek olan araştırmalara 
ilişkin yayın yılına ait bilgiler Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2. Meta Analize Dâhil Edilen Araştırmalara İlişkin Yayın Yılı Bulguları 

Araştırmaların Yapıldığı Yıl Frekans 

 HL-ÖB HL-ÖÖ HL-ÖV HL-ÖG 
2010 1 - 1 - 
2011 1 - - 1 
2012 - 1 1 2 
2013 - - 2 - 
2014 2 - - 1 
2015 1 - - - 
2016 2 2 1 1 
2017 2 - 4 2 
2018 5 3 3 2 
2019 2 4 2 1 
2020 1 - 5 2 
2021 1 2 1 - 

TOPLAM 18 12 20 12 

 HL; Hizmetkâr Liderlik, ÖB; Örgütsel Bağlılık, ÖV; Örgütsel Vatandaşlık, ÖÖ; Örgütsel Özdeşleşme; ÖG; 
Örgütsel Güven 

 

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde hizmetkâr liderliğin; örgütsel bağlılık ile ilişkisini 
inceleyen en fazla araştırmanın 2018 yılında (5 yayın); örgütsel özdeşleşme ile ilişkisini inceleyen 
en fazla araştırmanın 2019 yılında (4); örgütsel vatandaşlık ile ilişkisini inceleyen en fazla 
araştırmanın 2020 yılında (5) yapıldığı görülmektedir.  

Meta analize dâhil edilen her bir araştırmanın yazar, yayın yılı, türü, örneklem büyüklüğü ve 
korelasyon katsayısına ilişkin bilgiler Tablo 3’ de yer almaktadır.  
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Tablo 3. Meta Analize Dâhil Edilen Araştırmaların Künyesi 

 Yazar Adı ve Yayın Yılı Türü N r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HL-ÖB 

Cerit, 2010 Makale 563 0,830 
Goh ve Low, 2014 Makale 177 0,610 
Palta, 2019 Makale 149 0,180 
Piong, 2016 Tez (Doktora) 88 0,251 
Topal, 2019 Tez (Doktora) 476 0,492 
Örgev ve Sütlü, 2018 Makale 254 0,455 
Yener Demircan, 2021 Tez (Doktora) 514 0,592 
Alıcı, 2018 Tez (Yüksek Lisans 329 0,402 
Nal vd., 2020 Makale 222 0,368 
Muthia ve Krishnan, 2015 Makale 105 0,330 
Lapointe ve Vandenberghe, 2018 Makale 181 0,260 
Khajehpour vd., 2016 Makale 250 0,620 
Zahedi vd., 2014 Makale 169 0,181 
Chinomona ve Mofokeng, 2017 Makale 189 0,641 
Özdemir, 2017 Tam Metin Bildiri 112 0,684 
Allen vd., 2018 Makale 128 0,390 
Hoveida, 2011 Makale 138 0,850 
Joo vd., 2018 Makale 1232 0,340 

 
 
 
 
 
 
 
HL-ÖÖ 

Omanwar ve Akrawal, 2021 Makale 266 0,217 
Zhang vd., 2012 Makale 393 0,360 
Çelik, 2018 Makale 379 0,801 
Cinnioğlu, 2019 Makale 392 0,290 
Özkan, 2019 Makale 750 0,533 
Zorlu vd., 2019 Makale 309 0,488 
Görmezoğlu Gökçen, 2019 Makale 730 0,391 
Sakal, 2018 Makale 119 0,266 
Zhao vd., 2016 Makale 293 0,310 
Chughtai, 2016 Makale 174 0,560 
Tian vd., 2018 Makale 531 0,260 
Lythreatis vd., 2021 Makale 380 0,290 

 
 
 
 
 
 
 
HL-ÖV 

Aziz vd., 2018 Makale 307 0,279 
Hamdan vd., 2020 Makale 168 0,498 
Howladar ve Rahman, 2021 Makale 321 0,720 
Zehir vd., 2013 Makale 300 0,445 
Elche vd., 2020 Makale 384 0,670 
Newman vd., 2017 Makale 446 0,150 
Thao ve Kang, 2020 Makale 148 0,430 
Akyüz, 2012 Tez (Doktora) 300 0,445 
Baytok ve Doğanay Ergen, 2013 Makale 513 0,524 
Topaloğlu ve Yalçıntaş, 2017 Makale 641 0,578 
Demiray Özden ve Yalçıntaş, 2019 Makale 325 0,509 
Aziz vd., 2017 Makale 212 0,318 
Mbandi, 2020 Tez (Doktora) 53 0,630 
Amir, 2019 Makale 238 0,434 
Ghalavi ve Nastiezaie, 2020 Makale 281 0,667 
Walumbwa vd., 2010 Makale 123 0,450 
Beshlideh vd., 2018 Makale 230 0,565 
Chraim, 2016 Tez (Yüksek Lisans) 156 0,650 
Amah, 2018 Makale 950 0,480 
Prasertcharoensuk vd., 2017 Makale 322 0,396 

 
 
HL-ÖG 

Yeter vd., 2020 Tam Metin Bildiri 399 0,791 
Azadeh Del ve Akbarpour, 2011 Makale 338 0,726 
Hanif vd., 2020 Makale 370 0,476 
Jenaabadi ve Jahantigh, 2014 Makale 86 0,368 
Pouramiri ve Mehdinezhad, 2017 Makale 103 0,628 
Rezaei vd., 2012 Makale 258 0,593 
Ilkhanizadeh ve Karatepe, 2018 Makale 299 0,665 
Karatepe vd., 2019 Makale 141 0,351 
McAuley, 2016 Tez (Doktora) 96 0,820 
Kurnaz, 2018 Makale 278 0,691 
Bingham, 2017 Tez (Doktora) 254 0,815 
Amirianzade vd., 2012 Tam Metin Bildiri 136 0,515 

TOPLAM                                                                                                                     19.168  
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Yayın Yanlılığı 

Meta analiz yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmalarda, sadece belirlenen kriterlere uyan 
çalışmaların dâhil edilmesi, sadece istatistiksel olarak anlamlı bulunan çalışmaların kullanılması 
ve yayın erişilebilirliğine ilişkin sınırlamalar nedeniyle yayın yanlılığı oluşabilmektedir 
(Dickersin vd., 1992: 374; Borenstein vd., 2013: 267). Meta analiz dâhilinde hizmetkâr liderlik ile 
örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven ilişkisine yönelik 
araştırmaların etki büyüklüklerine ait huni saçılım grafikleri Şekil 1’de görülmektedir.  

 

Şekil 1. Yayın Yanlılığına İlişkin Huni Grafiği 

Meta analize dâhil edilen çalışmaların yayın yanlılığına ilişkin huni grafiğinde, araştırmaların 
etki büyüklüklerinin, orta çizginin iki yanında simetrik olarak ve grafiğin üst bölgesine yakın 
konumlanması beklenir (Öztekin vd., 2015). Bu şekilde bir huni grafiği, meta analize dâhil edilen 
araştırmaların yayın yanlılığının olmadığı şeklinde değerlendirilebilir. Şekil 1 incelendiğinde, 
mevcut araştırma bağlamında ele alınan dört değişkene ilişkin makalelerin etki büyüklüklerinin 
simetrik ve üst bölgeye yakın olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak meta analiz 
kapsamındaki araştırmaların yayın yanlılığının olmadığı söylenebilir.  

Huni grafiğinde yayın yanlılığı olmadığı görülse de bu bulguyu desteklemek amacıyla güvenli 
N testi (Classic Fail safe N test), Egger’ın doğrusal regresyon testi (Egger's regression intercept) 
ile Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları (Begg and Mazumdar rank correlation) kullanılmıştır. 
Söz konusu testlere ilişkin bulgular Tablo 4’de yer almaktadır.  

Tablo 4’ de yer alan güvenli N testi bulguları incelendiğinde, meta analize ilişkin p değerinin 
anlamsız olmasına (p>0,05) yol açacak çalışma sayısının örgütsel bağlılık araştırmaları için 6797, 
örgütsel özdeşleşme araştırmaları için 2780, örgütsel vatandaşlık araştırmaları için 9160 ve 
örgütsel güven araştırmaları için 4941 olduğu görülmektedir. Egger doğrusal regresyon testinde 
ve Begg ve Mazumdar sıra korelasyon testinde tüm değişkenler için p değerinin anlamsız olduğu 
da görülmektedir. Tüm bu bulgular, etki büyüklüğü hesaplanan araştırmalar için yayın 
yanlılığının söz konusu olmadığını göstermektedir.  
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Tablo 4. Yayın Yanlılığı Test Bulguları 

Yayın Yanlılığı Testleri HL-ÖB HL-ÖÖ HL-ÖV HL-ÖG 

Güvenli N testi 

Z değeri 38,135 29,894 41,990 39,818 
P değeri 0,000 0,000 0,000 0,000 
α 0,050 0,050 0,050 0,050 
Zα 1,960 1,960 1,960 1,960 
N değeri 6797 2780 9160 4941 

Egger doğrusal 
regresyon testi 

Standart hata 3,446 5,950 2,707 4,369 
t değeri 0,028 0,274 0,179 0,969 
P değeri 0,488 0,394 0,429 0,177 

Begg ve Mazumdar 
sıra korelasyonları 

Tau -0,111 -0,030 0,005 -0,181 
Z değeri 0,643 0,137 0,032 0,822 
P değeri 0,259 0,445 0,487 0,205 

 

Heterojenlik Bulguları  

Meta analiz yönteminde, etki büyüklükleri hesaplanan araştırmaların heterojen dağılım gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi, özellikle sabit etki (fixed effect model) ya da rastgele etkiler modeli 
(random effects model) kullanılmasının belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Mevcut 
araştırmaya ilişkin heterojenlik değerleri Tablo 5’de görülmektedir.  

Tablo 5. Hetorojenlik Testlerine İlişkin Bulgular 

Heterojenlik Testleri HL-ÖB HL-ÖÖ HL-ÖV HL-ÖG 

Q 461,035 243,707 218,654 156,672 

I2 96,313 95,486 91,310 92,979 

df 17 11 19 11 

P değeri 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Tablo 5’de yer alan Q değerleri incelendiğinde her bir değişkene ait serbestlik derecesi için ki-
kare tablosunda yer alan sınır değerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir (Qöb; 461,035>27,857; 
Qöö: 243,707>19,967; Qöv: 218,654>30,144; Qög: 156,672>19,967). Tablo 5’de yer alan heterojenliğe 
ilişkin değer I2 değeridir. I2 değerinin heterojenliği belirlemede kullanılan referans aralıkları; %25: 
düşük; %50: orta ve %75: yüksek şeklinde kabul edilmektedir (Borenstein vd., 2013: 17). Tablo 
5’deki değerler incelendiğinde tümünün %91-97 aralığında olduğu görülmektedir. Değişkenlere 
ilişkin Q, I2 ve p değerleri incelendiğinde meta analize dâhil edilen araştırmaların heterojen 
olduğu ve bunun sonucunda ortalama etki değerinin hesaplanmasında rastgele etkiler 
yönteminin kullanılmasının uygun olacağı ifade edilebilir.  

 

Meta Analize İlişkin Etki Büyüklükleri 

Hizmetkar liderliğin örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel 
güven değişkenleri ile ilişkisini ortaya koyacak etki büyüklüğünün hesaplanmasında pearson 
korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Heterojen dağılım kanıtlandığından rastgele etkiler 
yöntemine göre elde edilen bulgular Tablo 6’da görülmektedir.  
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Tablo 6. Değişkenler Arası İlişkiye İlişkin Meta Analiz Bulguları 

Değerler HL-ÖB HL-ÖÖ HL-ÖV HL-ÖG 

k 18 12 20 12 

Ortalama etki büyüklüğü 0,557 0,445 0,553 0,771 

Standart hata 0,075 0,070 0,044 0,074 

%95 güven aralığında (Alt sınır-Üst sınır) 0,541-0,595 0,308-0,582 0,467-0,683 0,626-0,915 

P değeri 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Meta analiz sonucu elde edilen ortalama etki büyüklüğü değerleri, Cohen etki büyüklüğü 
sınıflandırması baz alınarak değerlendirilmiştir. Cohen sınıflandırmasına göre korelasyon 
katsayısı için 0,10 düşük etki büyüklüğünü; 0,30 orta etki büyüklüğünü; 0,50 ve üzeri ise yüksek 
etki büyüklüğünü ifade etmektedir (Cohen, 1992). Tablo 6 incelendiğinde hizmetkâr liderliğin 
örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven değişkenleri ile olan ilişkisine ait 
ortalama etki büyüklüklerinin 0,50’nin üzerinde yani yüksek; örgütsel özdeşleşme ile olan 
ilişkisine ait ortalama etki büyüklüğü ise 0,445 yani orta etki büyüklüğüne işaret etmektedir. Tüm 
değişkenlere ilişkin p değerleri de anlamlı olduğundan (p<0,05) söz konusu etki büyüklüklerinin 
anlamlı olduğu ifade edilebilir.  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Hizmetkâr liderler, takipçilerin ihtiyaç ve ilgilerine öncelik vermeye odaklandığından, bu tarz bir 
liderlik anlayışı, çalışanların olumlu davranışsal ardılları ile yakından ilişkilidir (Eva vd., 2019; 
Sendjaya, 2015). Örneğin Hunter vd. (2013), hizmetkâr liderlerin, tıpkı liderlerinin kendilerine 
yardım ettiği gibi, takipçilerine de başkalarına yardım etmeleri için ilham vereceğini 
varsaymaktadır. Bir diğer ifadeyle, hizmetkâr liderler takipçilerinde gözlenen olumlu örgütsel 
çıktıları aslında ilk önce kendileri sergilemekte ve davranış biçimleri ile çalışanlara ilham kaynağı 
olmaktadırlar (Eva vd., 2019). Çalışanın örgüte kattığı değer ve olumlu çıktılar üzerindeki etkileri 
düşünüldüğünde, hizmetkâr liderliğin örgütsel bağlamda da birçok olumlu ardılı olabileceği 
öngörülmektedir. Bu bakış açısı, yapılan araştırmaların sonuçları ile de örtüşmektedir. Ürü Sanı 
vd. (2013), öğretim üyeleri örnekleminde yaptıkları araştırmada, örgütsel vatandaşlık ve güveni, 
hizmetkâr liderliğin ardılları olarak belirlemişlerdir. Amah (2018) ise hizmetkâr liderliğin öncül 
ve ardıllarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada, örgütsel vatandaşlığın da dâhil 
olduğu ardılları ortaya koymuş ve hizmetkâr liderliğin ilkeleri ile yönetilen örgütlerin, örgüte 
yenilikçi ve olumlu katkılarda bulunacak çalışanlara sahip olma avantajını elde ettiklerini ifade 
etmiştir. Sonuç olarak hizmetkâr liderliğin, taşıdığı olumlu özelliklerin çalışanlarda yarattığı 
pozitif etkiler neticesinde örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme ve güven 
gibi olumlu örgütsel çıktılara katkı sağladığı düşünülmektedir.  

Bu araştırmada, modern liderliğin pozitif yaklaşımlarından birisi olan hizmetkâr liderliğin, 
olumlu ardılları olarak araştırmalara konu olan örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel 
vatandaşlık ve örgütsel güven değişkenleri ile olan ilişkisini konu alan araştırmaların her biri için 
ayrı olacak şekilde meta analiz yöntemi kullanılarak ortak etki büyüklüğü bağlamında 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel 
güven ilişkisini konu alan ve meta analize dâhil edilen araştırmaların yayın yanlılığının söz 
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konusu olmadığı gerek huni grafiğinde gerekse yapılan güvenli N testi, Egger’ın doğrusal 
regresyon testi ve Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları testleri sonucu elde edilen bulgular ile 
doğrulanmıştır. Ayrıca meta analiz dâhilindeki araştırmaların heterojen olduğu ve bunun 
sonucunda ortala etki büyüklüğü belirlemede rastgele etkiler modelinin kullanılmasının uygun 
olacağı da Q istatistiği ve I2 değerleri ile ortaya koyulmuştur. 

Araştırma hipotezleri ve elde edilen sonuçlar Tablo 7’de kısaca özetlenmiştir.  

Tablo 7. Hipotez Sonuçları 

H1: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır KABUL 

H2: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 
vardır KABUL 

H3: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 
vardır KABUL 

H4: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel güven arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır KABUL 

 

Tablo 7’ de görüldüğü gibi, araştırma bulguları tüm hipotezlerin kabul edildiğini göstermektedir.  

Hizmetkâr liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ele alan 13 makale, 1 tam metin bildiri 
ve 4 tez çalışmasına ilişkin etki büyüklüğü rastgele etkiler modeline göre 0,557 (p<0,05) 
olduğundan yüksek etki düzeyinden bahsedilebilir. Söz konusu bulgular, hizmetkâr liderliğin 
örgütsel bağlılıkla pozitif yönlü ilişkisini ifade eden araştırmanın birinci hipotezinin (H1) kabul 
edildiğini de göstermektedir. Araştırma bulguları, hizmetkâr liderliğin iletişim odaklı, 
sağduyulu, destekleyici ve güçlendirici yaklaşımının çalışanlar üzerinde olumlu etki oluşturarak 
liderle özdeşleştirdikleri örgüte olan bağlılığı arttırdığı şeklinde yorumlanabilir. Elde edilen 
bulgular ile örtüşen şekilde, Chaudhry vd., (2015) ve Gui vd., (2021) de hizmetkâr liderliğin 
örgütsel çıktıları bağlamında gerçekleştirdikleri meta analiz çalışmalarında, hizmetkâr liderlik ve 
örgütsel bağlılığa yönelik pozitif ilişkiyi gösteren bulgular elde etmişlerdir.  

Hizmetkâr liderlik ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi ele alan 11 makale ve 1 tez 
çalışmasına ilişkin etki büyüklüğü rastgele etkiler modeline göre 0,445 (p<0,05) olduğundan orta 
etki büyüklüğü düzeyinden bahsedilebilir. Söz konusu bulgular, hizmetkâr liderliğin örgütsel 
özdeşleşme ile pozitif yönlü ilişkisini ifade eden araştırmanın ikinci hipotezinin (H2) kabul 
edildiğini de göstermektedir. Elde edilen bulgular, hizmetkâr liderlerin çalışan odaklı 
yaklaşımının, çalışanın örgüt açısından değerli olduğunu hissetmesini sağladığı ve bu olumlu 
düşünce biçiminin örgütsel özdeşleşmeye dönüşebileceği şeklinde yorumlanabilir. Araştırma 
bulguları ile örtüşen şekilde, Zhang vd. (2021), hizmetkâr liderliğin ardıllarını değerlendirmek 
üzere gerçekleştirdikleri meta analiz çalışmasında, örgütsel özdeşleşme ile olan ilişkisini ortaya 
koyan bulgulara ulaşmışlardır.  

Hizmetkâr liderlik ve örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkiyi ele alan 17 makale ve 3 tez 
çalışmasına ilişkin etki büyüklüğü rastgele etkiler modeline göre 0,553 (p<0,05) olduğundan 
yüksek etki büyüklüğü düzeyinden bahsedilebilir. Söz konusu bulgular, hizmetkâr liderliğin 
örgütsel vatandaşlık ile pozitif yönlü ilişkisini ifade eden araştırmanın üçüncü hipotezinin (H3) 
kabul edildiğini de göstermektedir. Lee vd. (2020), yaptıkları meta analiz çalışmasında araştırma 
bulguları ile uyumlu bulgulara ulaşmışlardır. Yazarlar, elde ettikleri bulgulardan yola çıkarak 
hizmetkâr liderlik tarzının özellikle bireysel düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde 
performans gibi somut çıktılar üzerinde olduğundan daha etkili olduğunu ifade etmişlerdir.  
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Hizmetkâr liderlik ve örgütsel güven arasındaki ilişkiyi ele alan 8 makale, 2 tam metin bildiri ve 
2 tez çalışmasına ilişkin etki büyüklüğü rastgele etkiler modeline göre 0,771 (p<0,05) olduğundan 
yüksek etki büyüklüğü düzeyinden bahsedilebilir. Söz konusu bulgular, hizmetkâr liderliğin 
örgütsel güven ile pozitif yönlü ilişkisini ifade eden araştırmanın dördüncü hipotezinin (H4) 
kabul edildiğini de göstermektedir. Zhang vd., (2021) de meta analiz yöntemi ile 
gerçekleştirdikleri araştırmada benzer bulgular elde etmişlerdir. Yazarlar, söz konusu bulguları 
hizmetkâr liderlerin takipçileri ile oluşturdukları güçlü kişiler arası ilişkilerin güvenin 
oluşmasında etkili olduğu şeklinde açıklamaktadır.  

Araştırma bulguları bağlamında, olumlu örgütsel çıktıları çok sayıda araştırma ile doğrulanan 
hizmetkâr liderlik yaklaşımının meta analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi ile yazında 
bütüncül bir yaklaşıma katkı sağlandığı düşünülmektedir.  

Araştırma bulguları sahip olduğu kısıtlar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu kısıtlar, 
araştırmacı tarafından belirlenen kriterler dışındaki çalışmaların araştırmaya dâhil edilmemesi, 
sadece yayınlanmış çalışmalara ulaşılabilmesi, kullanılan arama motorlarında ve indekslerde yer 
almayan makalelere erişilememiş olması şeklinde sıralanabilir. Araştırmada ayrıca, 
değişkenlerin genel düzeyde ele alınmış ve düzenleyici değişken analizleri yapılmamıştır. 
Sonraki araştırmalarda, hizmetkâr liderliğin olası ardıllarını alt boyutları ve düzenleyici değişken 
analizleri ile daha kapsamı ortaya koyacak araştırmalar gerçekleştirilmesi önerilebilir.  
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GİRİŞ 

Eğitim, günümüzde bütün toplumlar ve ülkeler açısından daha da önemli hale gelmiş ve bu 
durum her ülkenin eğitim sistemini geliştirmeyi öncelikli amaçları arasına almasına neden 
olmuştur. Okullar ise eğitim sisteminin en önemli alt sistemidir. Eğitim sisteminin başarılı 
olabilmesi için okul yönetimi sisteminin işlemesi gerekmektedir (Aktepe ve Buluç, 2014). Eğitim 
sisteminin kendisinden beklenen hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik organizasyon, kaynak 
temini ve işleyişinin merkezinde okul yöneticileri yer almaktadır. Okul yöneticileri okulun her 
türlü işleyişi ve eğitimin hedeflerine beklenen düzeyde ulaşmasından sorumludur (Aksoyalp, 
2010). Okul yöneticilerinin eğitim sistemi içerisindeki rolü tarihsel süreçte farklılık 
göstermektedir. Buna göre 1950’li yıllarda okul yöneticilerinden yönetici ve eğitimci rolü 
beklenirken (Glasman, 1984), 1980’li yıllarla birlikte okul yöneticilerinden beklenen rollerde 
çarpıcı bir değişim başlamıştır. Bu yeni anlayışta okul yöneticileri okulun etkili ve verimli 
olmasında birinci derecede sorumlu kişi konumuna gelmiştir. 1990’lı yıllara gelindiğinde okul 
yöneticilerinin okulun etkililiği ve eğitimsel gelişiminde kilit rol oynayan kişi olduğu anlayışı ön 
plana çıkmıştır (Glasman ve Heck, 1992). Küreselleşme ile birlikte sosyo-ekonomik yapıda 
yaşanan radikal ve hızlı değişiklikler, teknolojinin hayatın her boyutu üzerinde etkili olması 
nedeniyle problem çözen, eleştirel düşünen, farklı kültürlere ait bilgilere sahip olan bireylere 
yönelik ihtiyaç artmıştır. Bu durum okul yöneticilerinin görevlerini çok bileşenli ve daha 
kapsamlı hale getirmiştir (Goodwin vd., 2005). Böylece okul yöneticilerinin nitelikli ve yüksek 
kaliteli öğrenci başarısı elde edebilmek, öğretmelerin mesleki gelişimi için fırsatlar yaratmak için 
okulu en uygun duruma getirme ve bunu sürdürme rolü olan öğretimsel liderlik rolü ön plana 
çıkmıştır (Aksoyalp, 2010). Öğretim liderliği, öğretimde en iyi uygulamaların oluşturulmasında 
destek ve rehberlik sağlamak için bir müdürün öğretmenlerle birlikte çalıştığı bir okul liderliği 
modelidir. Bu liderlik modelini kullanan müdürler, çalışanları ile iletişim kurar ve birlikte öğrenci 
başarısı ile ilgili net hedefler belirler. Bu modelde öğretmenler müdür tarafından 
desteklenmektedir. Müdür, ihtiyaç duyan öğretmenlere koçluk ve rehberlik sağlayarak 
öğretmenlerin öğretimdeki en iyi uygulamaları keşfetmelerine olanak tanıyan mesleki gelişim 
fırsatları sunarlar. Öğretimsel liderliğin temel amacı, öğrenci başarısını artırmak için müdürün 
öğretmenlerle yakın çalışmasıdır (Brolund, 2016).  

Bir okul liderinin öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve topluma karşı yüksek düzeyde 
sorumluluğu vardır. Öğretmenlerinin destekleyici, motive edici ve bilgili bir lidere ihtiyacı 
vardır. Çok yönlü bir müdür, birçok farklı liderlik modelinden yararlanarak farklı liderlik tarzına 
sahip olmaktadır. Bir model olan öğretim liderliği, öğretmenler ve öğrenciler için net bir vizyon 
ve hedefler belirlemek ve iletmek ve öğretmenleri koçluk, rehberlik ve mesleki gelişim yoluyla 
desteklemek için etkili bir yoldur (Robinson, Lloyd ve Rowe, 2008). Bu nedenle güçlü öğretim 
liderlerinin okullarında öğrenci çıktıları ve öğrenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır.  

Eğitim yönetimi alanyazını incelendiğinde öğretimsel liderlik davranışının; okulun misyon ve 
amaçlarını belirleme, öğretimi denetleme ve geliştirme, öğretim programlarını yönetme ve 
okulda olumlu bir öğrenme iklimin oluşturulma gibi boyutlardan oluştuğu görülmektedir. 
Alanyazında okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışı ile ilgili çok sayıda araştırmanın 
yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmaların bir bölümünde okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik 
davranışlarını yerine getirme dereceleri incelenmiştir (Aksoyalp, 2010; Aksoy ve Işık, 2008; 
Gümüşeli, 1996; Şişman, 1997). Bunun yanında okul müdürlerinin sergiledikleri öğretimsel 
liderlik davranışının etkinliği (Yörük ve Akdağ, 2010), öğretmenlerin okul yöneticilerinden 
beklediği öğretimsel liderlik davranışları (Tanrıöğen, 2000) da incelenen konulardandır. 
Araştırmalarda öğretimsel liderlik davranışı ile okul kültürü (Şahin, 2011), duygusal zekâ (Tıkır, 
2005) ve örgütsel bağlılık (Serin ve Buluç, 2012) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, 
bir okul yöneticisinin öğretimsel liderlik rolünü yerine getirmesinin öğrenci başarısı açısından 
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olumlu sonuçları olduğu görülmüştür (Hansen ve Làrudsóttir, 2015; Rigby, 2013; Robinson vd., 
2008). Bu bulgular da öğretimsel liderlik davranışının pratikte hem öğretmenler hem de 
öğrenciler açısından olumlu sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretimsel liderlikle ilgili 
yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmalarda öğretimsel liderlik 
davranışının genellikle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler 
örnekleminde ele alındığı ve araştırmaların birçoğunda ankete dayalı nicel yöntemlerin 
kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise liselerde görev yapan öğretmenlerin öğretimsel 
liderlik davranışlarının nitel araştırma yöntemleri ile değerlendirilecek olmasının hem literatüre 
katkı sağlaması hem de öğretimsel liderlik davranışı ile ilgili derinlemesine bilgi edinmek 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada lise öğretmenlerinin görüşlerinden 
hareketle okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik özelliklerini belirlemeyi ve değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda aşağıda ifade edilen soruların yanıtları incelenmektedir. 

• Öğretmenlerin okul yöneticilerinin okulun amaçlarını açıklama ve paylaşma davranışı 
hakkında görüşleri nasıldır? 

• Öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğretimi denetleme ve geliştirme davranışı hakkında 
görüşleri nasıldır? 

• Öğretmenlerin okul yöneticilerinin eğitim programını koordine etme davranışı hakkında 
görüşleri nasıldır? 

• Öğretmenlerin okul yöneticilerinin okulda olumlu öğrenme iklimi oluşturma davranışı 
hakkında görüşleri nasıldır? 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada hem veri toplama hem de veri analizi sürecinde nitel yöntemler uygulanmıştır. 
Nitel araştırmalar nitel veri toplama yöntemlerinin uygulandığı olguların ve araştırma 
problemlerinin kendi ortamında gerçekçi, çok yönlü ve ayrıntılı bir biçimde ortaya konulduğu, 
araştırmacıların da süreç içerisinde aktif rol aldıkları, derinlemesine analiz yapılabilen 
araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek 2013).   

 

Araştırmanın Modeli  

Çalışma nitel araştırma modellerinden birisi olan durum çalışması modeli kapsamındadır. 
Durum çalışmaları, nasıl ve niçin sorularına odaklanan, araştırmacının olay ve olgu üzerinde 
müdahale şansının az olduğunu, gerçek yaşamsal fenomenlere odaklanan bir araştırma 
modelidir (Yin, 2003). Durum çalışmalarında neden ve nasıl sorularının yanıtları aranmaktadır. 
Bu bağlamda bu araştırmada lise öğretmenlerinin okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik 
davranışlarının incelenmesi araştırmayı durum çalışması modeline yönlendirmektedir. 
Araştırmanın durumu ise Batman ili merkez ilçesindeki liselerde görev yapan öğretmenlerin okul 
yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları hakkındaki görüşleri alınmıştır. 

 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu 
doğrultuda araştırmanın çalışma grubu Batman ili merkez ilçelerindeki liselerde görev yapan 10 
lise öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunun demografik dağılımları tablo 1’de 
gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Demografik Değişken Kategori n 

Cinsiyet 
Kadın 3 
Erkek 7 

Yaş 
20-30 5 
31-40 4 
41-50 1 

Eğitim  
Lisans 6 
Yüksek Lisans 3 
Doktora 1 

Branş 

Matematik 3 
Fizik 3 
Edebiyat 1 
Tarih 3 

 

Katılımcıların demografik dağılımlarına bakıldığında 7’si erkek 3’ünün kadın olduğu, 5’inin 20-
30 yaş aralığında, 4’ünün 31-40 yaş aralığında ve 1’inin ise 41 50 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. Eğitim durumu ve branş değişkenleri açısından bakıldığında ise katılımcıların 
6’sı lisans düzeyinde, 3’ü yüksek lisans düzeyinde ve 1’i ise doktora düzeyinde eğitim görmüştür. 
Diğer taraftan katılımcıların 3’ü matematik, 3’ü fizik, 3’ü tarih ve 1’i edebiyat öğretmenliği 
yapmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme formu 
araştırmacı tarafından araştırmanın temel problemini çözecek nitelikte literatürden 
yararlanılarak geliştirilmiştir. Görüşme formu hazırlanırken eğitim yönetimi alnında uzman 
görüşüne başvurulmuş ve uzman görüşü doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. 
Görüşme formunun öğretmenlere uygulanmasında soruların anlaşılır ve açık olmasına özen 
gösterilmiştir. Görüşmeler yüzyüze ancak pandemi kurallarına uygun olmasına özen 
gösterilerek yapılmıştır. 

 

Geçerlilik ve Güvenilirlik  

Araştırmada geçerliliğin ve güvenilirliğin sağlanması amacıyla araştırma yöntemi, süreci ve 
sonuçları ile ilgili açıklamalar ayrıntılı ve açık bir şekilde sunulmuştur Bunun yanında 
katılımcılar ile görüşme dışında da bir araya gelinerek uzun süreli etkileşim ortamı kurulmuştur. 
Katılımcılara görüşmeden istedikleri zaman çekilebilecekleri ve yanıtlama zorunluluğu olmadığı 
ifade edilmiştir. Görüşme formunun hazırlanmasında uzman görüşüne başvurulmuştur. 

 

Veri Analizi  

Yüz yüze görüşme sonucunda elde edilen veriler daha sonra bilgisayar ortamına aktarılarak 
metin belgesine dönüştürülmüş ve içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sürecinde her 
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öğretmenin görüşü ayrı olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra gereken kodlamalar yapılarak 
temalar oluşturulmuştur. Temaların belirlenmesinden sonra frekans hesaplaması yapılmış ve her 
temaya ait tablolar oluşturulmuştur. Oluşturulan tabloların altında katılımcıların sıklıkla ifade 
ettikleri çarpıcı görüşler doğrudan alıntılamalar ile örneklendirirmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde lise öğretmenlerinin kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri 
yanıtlardan hareketle oluşturulan temalar araştırmanın alt problemleri doğrultusunda analiz 
edilmektedir.  

 

Okulun Amaçlarını Açıklama ve Paylaşma 

Bir okulun misyon ve amacının belirlenmesi ve bunun okulun tüm personelleri ile paylaşılması 
okul yöneticilerinin sorumluluğu altındadır. Bu durum aynı zamanda okul yöneticilerinin 
öğretimsel liderlik davranışlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 
katılımcıların okul yöneticilerinin okulun misyon ve amacını belirleme ve paylaşma 
konusundaki tutumuna ilişkin görüşlerinden hareketle oluşturulan kod ve temalar tablo 2’de 
sunulmuştur.  

Tablo 2.Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Okulun Amaçlarını Açıklama ve Paylaşma Davranışı 
Hakkında Görüşleri 

Tema Kod  n 

Okulun Amaçlarını 
Açıklama ve Paylaşma 

Mevzuata bağlı kalma 7 
Öğrenci ve öğretmenlerle toplantı yapma 2 

Velilerle görüşme 1 

 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde öğretmenlerin okul yöneticilerinin okulun amaçlarını 
açıklamak ve paylaşma davranışı hakkındaki görüşlerinin üç kodla sunulduğu görülmektedir. 
Buna göre öğretmenlerin önemli bir bölümü (n=7) okul yöneticilerinin genellikle mevzuata bağlı 
kaldıklarını vurgulamaktadırlar. Bunun dışında öğrenci ve öğretmenlerle toplantı yapıldığını 
(n=20) ve velilerle görüşmeler (n=10) yapıldığını belirtmektedirler. Araştırmaya katılan 
öğretmenler okul yöneticilerinin tıpkı bir mevzuat yöneticisi gibi çalıştıklarını, mevzuatta yer 
alan usul ve esasların dışına çıkma konusunda risk almadıklarını bu nedenle okulun amaç ve 
ilkelerinin belirlenmesine etki etmediklerini vurgulamaktadırlar. Öğretmenlerin bu konudaki 
görüşleri aşağıdaki gibidir: 

“Aslını sorarsanız bu konuda mevzuatta ne yazıyorsa okul yöneticimiz de ona bakar. Kesinlikle 
mevzuatın dışına çıkmaya cesaret edemez.” (K3) 

“Herhangi bir konuda karar verecekse önce mevzuata bakar. Mevzuatı didik didik eder. Orada ne 
yazıyorsa ona göre davranır.” (K5) 

“Okulun amacı ve hedeflerini belirlemek yerine mevzuattaki ilkeleri uygulamaya çalışır.” (K10) 

 



Mahsum GÜLTEKİN, Veysi MENEKŞE ve Bülent EREN 

 199 

Bazı öğretmenler ise okul yöneticilerinin belirli aralıklarda öğrenciler, öğretmenler ve velilerle 
görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerde okulun mevcut durumu, geleceği ve hedefleri ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulamaktadırlar. Bu konudaki öğretmen görüşleri 
aşağıdaki gibidir 

“Okul müdürümüz her ayın sonunda bizimle görüşme yapar. Bu görüşmeye bazen sınıf 
başkanlarını da dahil eder. Görüşmelerde geleceğe yönelik yapılacakları konuşuruz” (K2) 

“Okul aile birliği toplantılarında veya veli toplantılarında okul yöneticimiz öğrencilerden 
beklentilerini ve okulun hedeflerini açıklar.” (K4) 

 

Öğretimi Denetleme ve Geliştirme 

Okul yöneticileri bir öğretimsel lider olarak okulun amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını 
denetleme sorumluluğunun yerine getirmektedirler. Bu bağlamda araştırmada öğretmenlere 
okul yöneticilerinin öğretimi denetleme ve geliştirme davranışı hakkındaki görüşleri 
sorulmuştur. Öğretmenlerin görüşlerinden hareketle oluşturulan kod ve temalar Tablo 3’te 
gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Öğretimi Denetleme ve Geliştirme Davranışı 
Hakkında Görüşleri 

Tema Kod  n 

Öğretimi 
Denetleme ve 

Geliştirme 

Derslere girme 4 
Haftalık toplantı düzenleme  3 
Deneme sınav sonuçlarını inceleme 2 
Başarısız öğrencilerin durumu ile ilgili aylık rapor alma 1 

 

Öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğretimi denetleme ve geliştirme davranışı hakkındaki 
görüşleri 4 kodla sunulmuştur. Buna göre öğretmenler okul yöneticilerinin öğretimi denetleme 
ve geliştirme davranışı kapsamında derslere girdiklerini (n=4), haftalık toplantı düzenlediklerini 
(n=3), deneme sınav sonuçlarını incelediklerini (n=2) ve başarısız öğrencilerin durumuyla ilgili 
aylık rapor (n=1) aldıklarını belirtmektedirler. Öğretmenler okul yöneticilerinin denetleme ve 
geliştirme davranışı içerisinde denetleme rolünü daha fazla benimsediklerini ve genellikle 
denetleyici davranışlar sergilediklerini vurgulamaktadırlar. Bu durum öğretmenlerin aşağıdaki 
görüşleri ile açığa çıkmaktadır: 

“Okul müdürümüz denetlemeyi çok sever. Sık sık derslere girip dersleri dinler. Daha sonra dersin 
hocasını yanına çağırıp onunla mini bir toplantı yapar.” (K1) 

“Tam bir denetleyicidir bizim müdürümüz. Her gün erkenden okula gelip pencereden gelen gideni 
kontrol eder. Ara sıra derslere girer ve muhakkak haftalık toplantı düzenler.” (K3) 

“Okulumuzda her ay deneme sınavı yapılır. Sınav zamanında bu daha sık yapılır. Müdürümüz ve 
müdür yardımcılarımız bu deneme sınav sonuçlarını inceler sınav sonuçlarına göre bizlerle 
görüşme yapar.” (K5) 

“Yazılılardan sonra ikinci yazılılar başlamadan müdürümüz genel olarak başarısız olan öğrencilerin 
listesini ister sanırım bunlarla ilgili bir istatistik tutuyor.” (K7) 
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Eğitim Programını Koordine Etme 

Okul yöneticilerinin en önemli varlık nedenlerinden birisi okulun eğitim programının işleyişine 
koordine etmesidir. Bu bağlamda araştırmada öğretmenlere okul yöneticilerinin eğitim 
programını koordine etme davranışı hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Öğretmenlerin bu 
konudaki görüşlerinden hareketle oluşturulan kod ve temalar Tablo 4’te sunulmaktadır. 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Eğitim Programını Koordine Etme Davranışı 
Hakkında Görüşleri 

Tema Kod n 

Eğitim Programını 
Koordine Etme Zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapma 10 

 

Tablo 4’te yer alan bulgular incelendiğinde öğretmenlerin okul yöneticilerinin eğitim programını 
koordine etme davranışı hakkında zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapma (n=10) 
konusunda hemfikir oldukları görülmektedir. Öğretmenler okul yöneticilerinin zümre 
öğretmenler kurulu toplantısında programın gidişatı ile ilgili bilgi aldıklarını, Öğretmenlerden 
aksaklıklarla ilgili görüş aldıklarını belirtmektedirler. Öğretmenler bu toplantıların çok fazla 
verimli geçmediğini çünkü okul müdürlerinin katı bürokratik tavırlarından dolayı okulda 
yenilikçi bazı uygulamalar yapamadıklarını belirtmektedirler. Bu konudaki öğretmen görüşleri 
aşağıdaki gibidir: 

“Aslına bakarsanız zümre toplantısı yapıyoruz. Ancak bu toplantı daha çok müdürün konuştuğu 
bir toplantı oluyor.” (K2) 

“Her ne kadar zümre toplantıları yapsak da bu toplantılarda bize çok fazla söz hakkı tanınmıyor. 
Bazen orijinal görüşler sunuyoruz ama mevzuat izin vermiyor diye fikrimiz hayata geçmiyor.” (K4) 

“Bence zümre toplantıları çok faydalı değil. Bugüne kadar hiçbir önerim hayata geçmedi.” (K5) 

Öğretmenler okul yöneticilerinin bürokratik yazışmaları yapmaya, okula gelen misafirleri 
ağırlamaya ve okulun bütçesini düşünmeye daha fazla mesai harcadıklarını bunun için eğitim 
programını iyileştirici önerileri hayata geçiremediklerini belirtmektedirler. Öğretmenlerin bu 
konudaki görüşleri aşağıdaki gibidir: 

“Okul müdürümüz okulun bütçesini düşünmekten öğretim programını düşünmeye zaman 
ayıramıyor bence.” (K6) 

“Bazen bir bürokratik yazışmaya yarım gün harcayabiliyor. Bir kelimeyi dahi yanlış yazmamaya 
dikkat ediyor. Böyle olunca da diğer işlere zaman kalmıyor.” (K9) 

 

Olumlu Öğrenme İklimi Oluşturma 

Öğretimsel liderliğin bir başka boyutu da okulda olumlu bir öğrenme ikliminin oluşturulmasıdır. 
Bu bağlamda katılımcılara okul müdürlerinin okulda olumlu öğrenme iklimi oluşturma davranış 
hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlardan hareketle 
oluşturulan kod ve temalar Tablo 5’te yer almaktadır.  
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Tablo 5. Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Okulda Olumlu Öğrenme İklimi Oluşturma 
Davranışı Hakkında Görüşleri 

Tema Kod  n 

Olumlu Öğrenme 
İklimi Oluşturma 

Seminer ve konferans düzenleme 7 
Bilgi yarışmaları düzenleme 2 
Kariyer günleri yapma 1 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin okul yöneticilerinin okulda olumlu öğrenme iklimi 
oluşturma davranış hakkındaki görüşlerinin üç kodla sunulduğu görülmektedir. Buna göre 
öğretmenler okul yöneticilerinin seminer ve konferans düzenleyerek (n=7), bilgi yarışmaları 
düzenleyerek (n=2) ve kariyer günleri (n=1) gibi etkinlikler yaparak okulda olumlu bir öğrenme 
iklimi oluşturmaya çalıştıklarını vurgulamaktadırlar. Öğretmenlerin bu konudaki görüşleri 
aşağıdaki gibidir: 

“Her dönem bilgi yarışması düzenlenir. Buna veliler ve üst yöneticiler davet edilir.” (K1) 

“Okulumuzda hemen hemen her ay bir seminer veya konferans olur. Buna katılım zorunludur.” 
(K2) 

“Düzenli olmasa da konferanslar ve seminerler düzenliyoruz.” (K5) 

“Her sene yılsonunda kariyer günleri yaparız. Burada alanında uzman kişileri davet eder ve 
onlardan mesleki deneyimlerini anlatmalarını isteriz” 

Öğretmenler bu etkinliklerin okulda olumlu bir öğrenme iklimi oluşması açısından yeterli 
olmadığını, kendilerinin adil, eşit ve paylaşımcı bir yönetim beklediklerini bu tür etkinliklerin 
daha çok reklam ve tanıtım amacıyla yapıldığını düşündüklerini belirtmektedirler. Bu durum 
öğretmenlerin aşağıdaki görüşleri ile açığa çıkmaktadır: 

“Reklam kokan hareketler bunlar. Biz eşit ve adil davranılmasını istiyoruz böyle olursa işimize daha 
bağlı şekilde çalışacağımızı düşünüyoruz.” (K3) 

“Seminer, konferans gibi etkinlikler okulun tanıtımı için iyi olabilir belki ama ben bir önerinin 
hayata geçirdiğini görünce işime daha bağlı oluyorum ve bu beni daha fazla motive ediyor.” (K5) 

 

SONUÇ TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Öğretimsel liderlik davranışı eğitim ve öğretim sürecinde ele alınması gereken ve okullarda 
akademik başarının ve performansın arttırılmasını sağlayan bir liderlik türü olarak son 
dönemlerde dikkat çeken bir konudur. Okul yöneticileri de son yıllarda güçlü öğretim liderleri 
olarak tanımlanmaktadırlar. Öğretim liderleri olarak okul yöneticilerinin temel görevleri 
öğrenmeyi kolaylaştırma, eğitim ve öğretim sürecine liderlik etmektir.  

Okul yöneticilerinden öncelikle okulun vizyonunu ve misyonunu belirleyerek bunları okulun 
amaçlarına ulaşmasına öncülük edecek şekilde yönetmesi beklenmektedir (Karatay, 2011). 
Mevcut durum analiz edildiğinde ise öğretmenlerin yöneticilerin bu konuda yeterli olmadığını 
düşündükleri özellikle mevzuata katı bağlılığın bu konuda engeller çıkardığını düşündükleri 
görülmüştür. Öğretmenler bu konudaki en önemli engelin mevzuat olduğunu belirtmektedirler. 
Dolayısıyla öğretmenlerin okul yöneticilerini amaçlarını açıklama ve paylaşma konusunda 
yeterli bulmadıkları söylenebilir. Bu sonuç ile literatürdeki araştırma bulgular örtüşmektedir. 
Aktepe ve Buluç (2014) okul yöneticilerinin okulun vizyonu ve amacını belirleme konusunda 
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etkili olamadıklarını ve eğitim öğretim süreci ile gereği kadar ilgilenemediklerini ortaya 
koymuşlardır.  

Öğretim liderliği davranışının bir başka boyutu da öğretimi denetleme ve geliştirmedir. Bu 
süreçte okul yöneticileri okulun hedef amaçlarının birbiriyle uyuşup uyuşmadığını ve bunların 
birbirini destekleyip desteklemediğini kontrol etmektedirler (Sözüeroğlu, 2006). Araştırma 
bulgularına bakıldığında ise öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğretimi denetleme ve geliştirme 
davranışı kapsamında ders ziyaretleri yaptıklarını haftalık toplantılar düzenlediklerini 
belirttikleri görülmüştür. Dolayısıyla öğretmenlerin okul yöneticilerini öğretimi denetleme 
konusunda yeterli ancak geliştirme konusunda yetersiz buldukları söylenebilir. Bu durum 
literatür bulgularıyla da örtüşmektedir. Araştırmamız bulgularıyla örtüşen bir çalışmada Şişman 
(2014) okul müdürlerinin öğretimi denetleme ve geliştirme davranışı kapsamında eğitim öğretim 
sürecini de kesintiye uğratmayacak bir biçimde sınıf ziyaretleri yapma ve belirli periyotlarda sınıf 
toplantıları ve okul toplantıları düzenleme gibi etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtmektedir. 
Başka bir araştırmada ise Yağmur (2018) ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul 
yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarını çalışmasında okul yöneticilerinin denetleme ve 
geliştirme davranışı kapsamında sınıf ziyaretleri ve toplantılar yaptıklarını tespit etmiştir.  

Öğretim liderliği davranışının üçüncü boyutu ise eğitim programını koordine etmedir. Okul 
yöneticilerinin en temel varlık nedenlerinden birisi okulun eğitim programının işleyişini 
koordine etmeleridir. Mevcut durum analiz edildiğinde öğretmenlerin okul yöneticilerinin 
zümre öğretmen kurulu toplantısı yaparak eğitimi koordine ettiklerini vurguladıkları 
görülmüştür. Ancak öğretmenlerin bunu eğitim süreci açısından yeterli görmedikleri okul 
yöneticilerinin idari işlere daha fazla mesai harcadıkları için bu konuya fazla zaman 
ayıramadıklarını düşündükleri görülmüştür. Dolayısıyla öğretmenlerin okul yöneticilerini 
eğitim ve öğretim programını koordine konusunda yeterli bulmadıkları söylenebilir. .Bu sonuç 
Aktepe ve Buluç’un (2014) araştırma bulgularıyla paraleldir. Araştırmada öğretmenlerin idari 
işlerinin yoğunluğundan ötürü eğitim ve öğretim programını koordine etme konularına fazla 
yoğunlaşamadıkları, mevzuatın okul yöneticilerini engellediği ve onların serbest davranmasına 
olanak vermediği veya öğretim liderliği ile ilgili faaliyetlere yeteri kadar zaman bırakmadığı 
ortaya konulmuştur.  

Öğretim liderliği davranışının son boyutu da okulda olumlu bir öğrenme iklimi oluşturmadır. 
Olumlu öğrenme iklimi etkili öğrenme açısından oldukça önemlidir. Araştırma sonunda okul 
yöneticilerinin konferans, seminer ve bilgi yarışması gibi etkinliklerle okulda olumlu bir okul 
iklimi yaratmaya çalıştıkları ancak öğretmeler açısından bunun daha çok tanıtım ve reklam amacı 
taşıdığı, öğretmenlerin adil, eşit ve paylaşımcı bir yönetim bekledikleri, böyle bir yönetim 
sergilenmesi durumunda daha fazla motive olacakları görülmüştür.  Dolayısıyla öğretmenlerin 
okul yöneticilerini olumlu iklim yaratma davranışı konusunda yeterli bulmadıkları söylenebilir. 
Bu sonuçla örtüşen bir araştırmada Satılmış (2015) örgütsel adalet algısının mesleki motivasyonu 
anlamlı şekilde yordadığını dolayısıyla okulun daha adil yönetildiğini düşünen öğretmenlerin 
mesleki anlamda daha fazla motive olduklarını tespit etmiştir. 

Sonuç olarak öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının tüm boyutları 
açısından ilgili rollerini yerine yeteri kadar yerine getiremediklerini düşündükleri söylenebilir. 
Bu sonuçlardan hareketle ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ile okul yöneticilerine daha 
geniş bir hareket alanı sağlaması ve okul yöneticilerine öğretimsel liderlik konusunda hizmet içi 
eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. Ayrıca eğitim fakültelerinde öğretimsel liderlikle ilgili 
teorik ve uygulamalı eğitimlerin arttırılması önerilmektedir. Sonraki araştırmacılar tarafından 
daha geniş örneklem grubunda nitel araştırma yöntemlerinin uygulandığı yeni araştırmalarla bu 
bulguların karşılaştırılması önerilmektedir.  
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Öz 

Ülkedeki yatırım seviyesinin yükselmesi için tasarrufların doğru bir şekilde yatırıma kanalize 
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yatırımı artırmak amacıyla bireysel yatırımcılara yol gösterilmeye çalışılmalıdır. Bu çalışma ile 
bireysel portföy yöneticilerinin menkul kıymet yatırım tercihlerini belirleyen faktörlerin tespit 
edilmesi ve bu faktörlerin önem sırasının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada çok kriterli 
karar verme yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın ana kütlesini Kayseri de bulunan bankalarda çalışan bireysel portföy yöneticileri 
oluşturmaktadır. Nisan 2021 tarihinde rastgele yöntemle seçilen yedi bireysel portföy 
yöneticisinden veri elde edilmiştir. Araştırma bulguları için Expert Choice 11 programı 
kullanılarak analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bireysel portföy yöneticilerinin 
menkul kıymet yatırım tercihlerini etkileyen ana kriterler arasında en yüksek ağırlığa sahip kriter 
%59,5 ile “ekonomin genel durumu” kriteri olmuştur. Alt kriterler arasında en yüksek ağırlığa 
sahip kriter %28,2 ile “yatırımı kolaylaştırıcı kurumsallaşma” kriteri olmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Bireysel Portföy Yöneticisi, Yatırımcı Tercihi, Yatırımı Etkileyen Faktörler. 
Makale Gönderme Tarihi: 04.11.2021  
Makale Kabul Tarihi: 01.03.2022  
 

Önerilen Atıf:  
Arslan, E. (2022). Bireysel Portföy Yöneticilerinin Menkul Kıymet Yatırım Tercihlerini Belirleyen 
Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile Değerlendirilmesi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 
Dergisi, 5(3): 205-224. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(3): 205-224. 

 206 

 
 

 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2022, 5(3): 205-224. DOI:10.26677/TR1010.2022.929  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org  

 

 
RESEARCH PAPER 
 

Evaluation of Factors Determining Securities Investment Preferences of Individual 
Portfolio Managers by Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 
 

Lecturer Emre ARSLAN, Sivas Cumhuriyet University, Gemerek Vocational School, Sivas, e-
mail: earslan@cumhuriyet.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1035-0050 
 

Abstract 

In order to increase the investment level in the country, the savings must be channeled into 
investment correctly. The factors affecting the investment preferences of individual portfolio 
managers should be analyzed from an objective point of view and individual investors should be 
guided in order to increase investment in the economy of the country we are in. In this study, it 
is aimed to determine the factors that determine the investment preferences of individual 
portfolio managers and to determine the order of importance of these factors. In the study, the 
Analytical Hierarchy Process (AHP) method, which is one of the multi-criteria decision-making 
methods, was used. The main body of the research consists of individual portfolio managers 
working in banks in Kayseri. Data were obtained from seven individual portfolio managers 
randomly selected in April 2021. Analyzes were made using the Expert Choice 11 program for 
the research findings. According to the results of the research, the criterion with the highest 
weight among the main criteria affecting the investment preferences of individual portfolio 
managers was the "general state of the economy" criterion with 59.5%. The criterion with the 
highest weight among the sub-criteria was the criterion of “institutionalization facilitating 
investment” with 28.2% 
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GİRİŞ 

Yatırım kavramı farklı çevrelerde farklı anlamlarla kullanılmaktadır. İktisatçılar açısından farklı, 
işletmeciler açısından farklı anlamlar ifade edilmektedir. Bireyler açısından incelendiğinde 
yatırım, gelir elde etmek için yapılan tasarrufların kullanılmasıdır. Yatırım, gelecekte daha fazla 
tüketimde bulunabilmek için bugünkü harcamalardan vazgeçme şeklinde tanımlanabilmektedir 
(Aksoy ve Tanrıöven, 2014: 1).  

Bir ekonomide bazı kişiler elde ettikleri gelirlerin tamamını tüketmeyip, bunun bir kısmını 
tasarruf ederek bir karşılık doğrultusunda ihtiyaç duyanlara kullandırmaktadırlar. Gelirin 
tamamını tüketmeyen, birey olabileceği gibi bir tüzel kişilik de olabilmektedir. Bunun tam 
tersinde daha fazla harcama isteğinde bulunan birey veya tüzel kişiler bulunmaktadır. Fon 
fazlasına sahip birey veya tüzel kişiler ile fon talebinde bulunanlar karşılıklı çıkarları 
doğrultusunda fon alışverişine girmektedirler. Gelir fazlası olan ekonomik birimlerin ellerindeki 
fonları, gelir açığı olan birimlere sunulması finansal pazarların oluşmasına neden olmuştur 
(Aksoy ve Tanrıöven, 2014: 2).   

Yatırımcının temel amacı, yatırımda bulunduğu varlıklardan getiri sağlamaktır. Bireyler 
varlıklarını nakit olarak bulundurmalarının aksine birtakım finansal araçlara bağlamalarının 
nedeni daha fazla verimlilik elde etme isteğinden kaynaklanmaktadır.  

Bir yatırım aracına yatırım yapılmadan önce, yatırım kararlarını etkileyecek nitelikte olan 
faktörler incelendiğinde; yatırımcının şahsı ile ilgili faktörler ile ekonominin genel durumu ile 
ilgili faktörler ve yatırımın özelliği ile ilgili faktörler de yatırım kararını belirleyen faktörler 
arasındadır. 

Bu çalışma ile, finans alanında eğitim almış ve tecrübesi olan bankalarda finansal yatırım 
alanında danışmanlık yapan bireysel portföy yöneticilerinin, hangi kriterlere önem vererek 
yatırım yaptıklarını belirlemek amaç edinilmiştir. Çalışma sonucundan özellikle, finansal yatırım 
konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmayan bireysel yatırımcılar yararlanabilecektir. Bu 
konuda profesyonel olan bireysel portföy yöneticilerinin yatırımlarında dikkate aldıkları 
kriterlerin bilinmesi bu açıdan çok faydalı olacaktır. Çalışmada kullanılan yöntem ve çalışmanın 
uygulandığı örneklem grubu açısından diğer araştırmalara göre farklılık göstermektedir. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada ilk olarak, 
yatırımcı, finansal karar ve bireysel yatırımcı kavramları açıklanarak yatırım yapmayı etkileyen 
faktörler, sonra bu konudaki çalışmaları ve sonuçları içerecek şekilde literatür taraması, daha 
sonra çalışmanın amacı, örneklemi, yöntemi ve modeli ve son olarak da çalışmanın bulguları ve 
sonuçları yer almaktadır.  

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yatırımcı Kavramı ve Bireysel Yatırımcı 

Yatırımcı, finansal piyasaların merkezinde olan bir kavramdır. Yatırımcı, finansal piyasaları canlı 
tutan, piyasaların işlemesini sağlayan itici bir güçtür. Yatırımcının olmadığı veya yetersiz olduğu 
bir finansal sistem bir harabe ev gibidir (Sancak, 2016: 60). Klasik iktisat yatırımcıyı; rasyonel 
karar verebilen, karar sürecinde gerekli tüm bilgileri elde edebilen, bunları yorumlayıp analiz 
edebilen ve aldığı kararlar nedeniyle pişmanlık duymayan hatta pişman olmak için hiçbir sebebi 
olmayan bir obje şeklinde tanımlamaktadır (Güngör ve Demirel, 2018: 19). 

Finansal piyasalarda piyasadaki işlem hacimleri düşük olan işleri kendi ad ve hesaplarına yapan 
yatırımcılar bireysel yatırımcı olarak tanımlanır (Tekin, 2018: 51). Bireysel yatırımcılar, sermaye 
piyasasının tarafları içinde temel direktir. Bireysel yatırımcılar vade fark etmeksizin her şekilde 
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sermaye piyasasının vazgeçilmezidir. Bireysel yatırımcıların ilgi duymadığı bir piyasada canlı ve 
sağlıklı bir görünüm olmamaktadır (Barak, 2008: 31). 

 

Finansal Karar Kavramı 

Karar, karar verme durumundaki kişinin o anda arzuladığı şartlara ulaşabilmek için kendisine 
sunulmuş alternatifler arasından seçim yapmasıdır (Gönenli, 1978: 7). Karar alma süreci, 
alternatifler arasından seçim yapmak olarak da tanımlanabilir (Tufan, 2008: 11). Karar verme, 
birden fazla seçenek içerisinden belirli bir seçeneği seçme sürecidir. Yatırımcı, karar verme 
aşamasında çok sayıdaki finansal varlık arasından uygun olanın seçimi ile karşı karşıyadır. Çok 
sayıda finansal varlık olması düşünüldüğünde finansal karar süreci zor bir süreçtir (Bayar, 2011: 
134). Bireysel kararlar, bireylerin ihtiyaç duydukları kaynaklar için ve tasarruflarını 
değerlendirme açısından finans kuruluşları ile ilişki kurmalarıdır (Üreten ve Özçam, 1996:205). 
Bireylerin kendilerine ait tasarrufları değerlendirmeleri veya ihtiyaç duydukları kaynakları 
temin etmeleri için kredi ve finans kuruluşlarıyla ilişki kurmaları açısından değerlendirebilir.  

Yatırım sürecinde, elinde fazla fonları olanlar ile ilgili fonları ihtiyaç nedeniyle talep edenler bir 
araya getirilmektedir. Yatırım sürecindeki katılımcılar olan devlet, işletmeler ve bireyler fon arz 
eder veya talep ederler. Ekonomik büyüme ve kalkınma için eldeki fazla olan fonların 
kullanılabilmesi için yatırımların yastık altında saklanmaması, finansal piyasalar ve bu 
piyasalarda yer alan finansal kurumlar aracılığıyla finansal piyasalara ulaştırılması gerekir 
(Sayılır, Ertuğrul, ve Ulutekin, 2012: 45-46). 

 

Yatırım Yapmayı Etkileyen Faktörler 

Yatırım yapmayı etkileyen faktörler yatırımcının kişisel durumu, ekonominin genel durumu ve 
yatırım araçlarının özelliği faktörleridir. 

Yatırımcının şahsı ile ilgili faktörler yatırım kararı verilirken dikkate alınmalıdır. Gerçekte 
yatırımcı kavramı gerçek ve tüzel bütün şahısları ifade etmektedir. Gerçek ve tüzel kişi 
yatırımcıların amaçlarında benzerlik olsa da özellikleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Amaç 
birliği olsa da amaca ulaştıracak çözüm noktasında karar vermelerini etkileyen faktörler 
değişmektedir (Aksoy ve Tanrıöven, 2014: 11). Çalışma konumuz bireysel yatırımcılar olması 
nedeniyle bireysel yatırımcıların yatırım aracı seçiminde yatırımcının gelir seviyesi, yaşı, 
cinsiyeti, medeni durumu, eğitim ve kültürel durumu ile yaşam felsefesi gibi faktörler etkili 
olmaktadır.  

Yatırım yapmada ekonominin genel durumu ile ilgili faktörlerde oldukça etkili olması nedeniyle 
incelenmesi gerekmektedir. Herhangi bir menkul kıymete yatırım yapmak isteyen yatırımcının 
karşısında sadece ülkesinden alternatifler bulunmamakta, diğer ülkelerde değerlendirme imkânı 
bulunan değişik türde yatırım araçları bulunmaktadır. Bununla beraber doğru karar verme 
sürecinde yatırım aracının özelliğine göre ekonominin incelenmesi daha uygun olacaktır (Aksoy 
ve Tanrıöven, 2014: 15). Son zamanlarda dünya ekonomisinin genel gidişinden etkilenmeyen 
ülke kalmamıştır. Bu nedenle önce dünya ekonomisi sonra da ülke ekonomisi ile ilgili 
makroekonomik göstergeler incelenmelidir (Gündoğdu, 2021: 33). 

Yatırımın özelliği ile ilgili faktörler de incelenmelidir. Yatırımcılar amaçlarına uygun olan yatırım 
araçlarının özelliklerini dikkate alarak değerlendirirler. Yatırımın özellikleri incelenerek yatırım 
yapmayı etkileyen daha önce belirtilmiş ilk iki faktörle bütünleştirerek en uygun yatırım aracı 
seçilmiş olur (Aksoy ve Tanrıöven, 2014: 23). Her bir kriterin alt kriterleri de belirlenmiştir. Alt 
kriterler aşağıda açıklanmıştır.  
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Yatırımcın kişisel durumu faktörü yatırımcının ekonomik durumu, yatırımcının sosyal ve 
kültürel durumu ve yatırımcıların risk karşısındaki tutumları alt faktörlerinden oluşmaktadır. 
Yatırımcının ekonomik durumu açısından baktığımızda, zengin ve varlıklı bir yatırımcı ile orta 
gelirli bir yatırımcının yatırım araçlarını seçerken farklı davranması normal karşılanabilir. 
Varlıklı yatırımcı yatırım araçlarını seçerken risk açısından daha rahat davranırken, düşük gelirli 
yatırımcı ise daha dikkatli ve risksiz olanları tercih edecektir. Sosyal ve kültürel durum açısından 
baktığımızda, bir kişi yatırım amacını belirlerken bu kişinin yaşı, sağlık durumu, eğitim seviyesi, 
dini inanışları ve cinsiyeti etkili olmaktadır. Sağlık durumu olumsuz olan bir kişinin ister yaşlı 
isterse de genç olsun vereceği karar ile sağlık durumu iyi olan bir kişinin vereceği karar arasında 
farklılıklar olacaktır. Eğitim seviyesi yatırım yapılan araçlar ve yatırım kararlarını etkilemektedir. 
Kişinin dini inanışları ve cinsiyeti de yatırım araçları seçimini ve yatırım kararlarını 
etkilemektedir. Yatırımcı davranışlarında risk açısından farklılıklar oluşmaktadır. Cinsiyet, bilgi, 
tecrübe ve yaş unsuru yatırım yaparken risk almayı etkilemektedir (Aksoy ve Tanrıöven, 2014: 
11).  

Ekonominin genel durumu faktörü ekonominin genel düzeyi, uygulanan ekonomik ve mali 
politikalar ile tasarruf ve yatırım yapmayı kolaylaştırıcı kurumsallaşma alt faktörlerinden 
oluşmaktadır. Yatırımcılar açısından yapılan yatırımlar tasarruf ve servet miktarına bağlıdır. 
Ekonominin içinde bulunduğu genel düzey bireylerin tüketimlerini etkileyerek tasarrufları 
belirlemekte ve sonuçta bireyin yatırımları etkilenmektedir. Bireylerin ekonomik ve mali 
politikalar ile ilgili bekleyişleri ve sürekli değişen politikalar nedeniyle yatırım kararları 
etkilenmektedir. Bilgi eksikliği açısından yatırım yapmak için aracı finansal kurumlardan 
faydalanılmaktadır. Bu kuruluşların artması ve konularında gelişmeleri atıl olarak bulunan 
tasarrufların ekonomi ve yatırıma dönüşmesine büyük katkı sağlayacaktır (Aksoy ve Tanrıöven, 
2014: 15).  

Yatırım araçlarının özelliği faktörü yatırımın verimliliği ve emniyeti, likidite veya 
pazarlanabilme derecesi, yatırımın vergi durumu ve yatırımın riski alt faktörlerinden 
oluşmaktadır. Yatırımın verimliliği ve emniyeti açısından bakıldığında bireysel yatırımcılar, elde 
edecekleri getiri ve anaparanın geri dönmesi için emniyetli yatırım alanlarını değerlendirirler. 
Yatırımın verimliliğinde de enflasyondan arınmışlık ön plandadır. Yatırımcı yatırım araçlarında 
değişiklik gerektiği zaman değişiklik yapmak isteyecektir.  Bu değişim kararında yatırım aracının 
likidite derecesi sebebiyle uğrayacağı kayıplar ile yeni yatırımın sağlayacağı getiri etkili olacaktır. 
Vergi yatırımın getirisini etkilemektedir. Bu nedenle yatırımcının yatırım kararında etkili 
olmaktadır. Yatırımcı vergiden sonraki getirisinin daha fazla olmasını istediğinden yatırım 
araçlarını seçerken verginin etkisinin getiri konusunda az olanlarını dikkate alacaktır. Yatırımın 
verimliliğini belirleyen etkenlerden biri de yatırım araçlarının getirilerindeki belirsizliktir. Yani 
riskin yatırım araçları ve yatırım kararları açısından hesaplanması gerekmektedir (Aksoy ve 
Tanrıöven, 2014: 23).   

 

LİTERATÜR  

Bu çalışma ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar aşağıda özet olarak verilmiştir. Konak ve 
Duman (2019), ulusal ve uluslararası terör olaylarının varlığının Borsa İstanbul 100 Endeksi 
üzerindeki etkisini analiz etmişler ve bu terör saldırıların BİST 100 üzerinde bir etkiye sahip 
olmadığını ortaya koymuşlardır.  

Köylü ve Yücel (2019), çalışmalarında FED’in sıkı veya genişletici para politikası dönemlerinde 
aldığı faiz kararlarının BİST 100 endeksine yaptığı etkiyi incelemişler ve FED faiz oranlarının 
BİST 100 üzerinde etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır.  
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Alsu (2019), yaptığı çalışmada uluslararası derecelendirme kuruluşlarının kredi not 
duyurularının pay senedi getirileri üzerindeki etkilerini incelemiş ve bu duyuruların mali ve 
bankacılık gibi finansal sektörlerde etkisinin olduğu, sanayi ve ticaret sektörlerinde ise bir 
etkisinin olmadığı ortaya konmuştur. 

Alalwani ve Dayı (2019), Irak Menkul Kıymetler Borsası’nda yatırımcı olarak yer alan bireysel 
yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olan faktörleri araştırılmışlar ve bireysel 
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen risk, finansal bilgi, finansal krizler, kazanç, karlılık, 
hisse senedi değeri ve sürü psikolojisi gibi birçok faktörün olduğu belirlenmiştir.     

Akdağ (2020), ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin bireylerin tüketim ve yatırım kararları 
üzerinde nasıl bir etki yarattığının test edilmesi amaçlanmış ve çalışmanın sonunda ekonomi 
politikalarındaki belirsizliklerin tüketim ve yatırım kararları üzerinde etki sahibi olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Dayı (2020), hisse senedi getirisi üzerindeki sistematik riskin etkisinin incelenmesini amaçlamış 
ve sonuçta hisse senetlerinin getirisinin riskten etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Topaloğlu ve Korkmaz (2021), çalışmalarında politik riskin pay piyasası getirilerine olan etkisinin 
ortaya çıkarılması amaçlanmış ve politik riskin pay piyasası getirisi ile arasında negatif bir ilişki 
tespit edilmiştir.    

Yukarıda bir kısmına yer verilen çalışmalar göstermektedir ki menkul kıymet yatırımları çeşitli 
unsurlar tarafından etkilenmektedir. Yatırımcılar, bu faktörlerin de içinde olduğu birçok faktörü 
dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.   

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Yapılan bu araştırma ile bankacılık sektöründe çalışan ve bireysel yatırımcılara yatırımlarında 
yön veren bireysel portföy yöneticilerinin menkul kıymet yatırımı yaparlarken hangi faktörleri 
ön plana aldıkları ve bu faktörlerin önem sıralamasının nasıl olduğunu ortaya koymak 
amaçlanmıştır.  

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın yapıldığı Kayseri ilinde 24 adet banka faaliyet göstermektedir. Araştırma 
kapsamında bankaların tamamı ile iletişime geçilmiştir. Araştırma yöntemi olarak Analitik 
Hiyerarşi Prosesi (AHP) seçilmesi nedeniyle araştırma evrenini oluşturan çalışan sayısının 
tamamı yerine sınırlandırılmış şekilde yedi bireysel portföy yöneticisinin görüşleri alınmıştır.  

AHP yönteminde seçilen karar alıcılarının, üzerinde çalışılan alanda tümüyle uzman olmaları 
aranmaktadır. Alınacak kararların ve seçim kriterlerinin rasyonel ölçekte belirlenebilmesi için 
karar alıcı sayısı sınırlı tutulmaktadır (Arslan, 2020: 377). Karşılaştırmalarda karar verici sayısının 
yedi olması istenmiştir. Çünkü karar sayısı ne kadar az olursa göreli öncelikleri büyük olacak ve 
tutarsızlık açısından daha az etkili olacaktır (Arıkan Kargı, 2015: 59). Ayrıca, değerlendirilecek 
kararlar yedi veya daha az ise her bir kritere göre değerlendirme daha kolay olacaktır. 
Karşılaştırmaların sayısındaki fazlalık hesaplamayı olumsuz etkilemektedir. Bu durum temel 
AHP yaklaşımının bir dezavantajıdır (Liberatore, Nydick, ve Sanchez, 2014: 95).  
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Veri Toplama Yöntem ve Aracı  

Saaty’in 1-9 ikili ölçeği dikkate alınarak hazırlanan karşılaştırma sorularından oluşan anket 
Kayseri’de çeşitli bankalarda çalışan yedi bireysel portföy yöneticisine uygulanmıştır. Anket 
formunda ilk kısımda ana kriterlerin kendi aralarındaki ikili karşılaştırma ifadeleri 
bulunmaktadır. İkinci kısımda ise, ana kriterlere bağlı alt kriterlerin kendi aralarındaki önem 
derecelerini ve sıralamalarını belirleyen ikili karşılaştırma ifadeleri bulunmaktadır. 

 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırma çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilmek 
istenen banka çalışanları araştırma ile ilgili bilgilendirilerek sözlü onam alınmıştır. Bu araştırma 
için veri toplamaya başlanmadan önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Etik Kurulundan 
02.04.2021 tarih ve 29112 sayı ile onay alınmıştır. 

 

Araştırmanın Modeli 

Karar verme süreci, hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlar gerek iş yaşamları gerekse özel 
hayatlarında karar vermek zorundadırlar. Karar verme, belirlenen amacı gerçekleştirmek için 
mevcut seçenekler arasından, belirlenen ölçütler dikkate alınarak en uygun olanını seçmektir. 
Karar vericiler için en uygun olan seçeneğin belirlenmesi, birbirinden farklı faktörü dikkate 
alarak amacı istenildiği şekilde gerçekleştirmektir (Atan ve Altan, 2020: 3).   

Bireysel portföy yöneticilerinin menkul kıymet yatırım tercihlerini belirleyen kriterlerin 
değerlendirilmesinde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) metodu kullanılmıştır. Yatırım 
tercihlerini belirleyen faktörlerin derecelendirilmesi hem nicel hem de nitel yöntemleri içine alan 
karma bir metot gerektirmektedir. Bireysel portföy yöneticilerinin hem deneyim hem de farklı 
risk anlayışlarının olması nedeniyle birbiriyle uyumlu olmayan tercihler oluşmaktadır. AHP 
sayesinde bu yaşanan çelişki içinde en doğru tercih belirlenebilmekte ve bir karar birleşimi 
gerçekleşmektedir. AHP birçok alanda sıklıkla kullanılan çok kriterli karar verme 
yöntemlerinden biridir. AHP, kriterlerin sübjektif ağırlık katsayılarının tespitinde en çok tercih 
edilen çok kriterli karar verme tekniklerinden biridir (Özcan, 2021: 896) 

İnceleme kapsamımızda olan temel bir karar verme yaklaşımı olan AHP, 1977 yılında Thomas L. 
Saaty tarafından geliştirilmiştir. Belirli kriterlere göre değerlendirilen birçok alternatif arasından 
en iyi olanı seçmek için tasarlanmıştır (Atan ve Altan, 2020: 45).  

Analitik Hiyerarşi Süreci, karar probleminde, karar alternatif ve kriterlerine göreceli önem 
değerleri verilmek suretiyle karar mekanizmasının çalıştırılmasına dayanan karar verme 
işlemidir. AHP hem objektif hem de sübjektif unsurları birlikte barındıran birçok karar verme 
yöntemine göre daha gerçekçi bir karar verme yöntemidir (Timor, 2011:18). Hiyerarşi sürecinde 
çok boyutlu bir problemin kriterlerinin önem dereceleri belirlenerek tek boyutlu bir yapıya 
dönüştürmesi açısından en çok kullanılan yöntemlerden biri olmuştur (Özbek, 2017: 72-76).  AHP 
yöntemi, karar vericilerin farklı psikolojik ve sosyolojik durumlarındaki gözlemlerini dikkate 
alarak onların daha iyi karar vermelerini amaçlamaktadır (Arıkan Kargı, 2015: 40). Analitik 
hiyerarşi sürecinin uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir;  
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Adım 1: Amaç, Seçim Kriterleri ve Karar Alternatiflerinin Belirlenmesi Hiyerarşik 
Yapının Oluşturulması 

Karar vericinin karar elemanları arasındaki hiyerarşik yapıyı belirlemesi en önemli adımdır. 
Hiyerarşik yapının oluşturulabilmesi için öncelikli olarak problemin tanımlanması ve 
tanımlanan problemin amacının belirlenmesi gerekir. Problemin amacı belirlendikten sonra 
amacı etkileyen ve alternatiflerde bulunması gereken kriterler belirlenerek hiyerarşik yapı 
oluşturulur (Atan ve Altan, 2020: 48).  

Araştırmanın bu aşamasında araştırmanın amacı belirlenip daha sonra seçim kriterleri 
belirlenecektir. Seçim kriterleri arasındaki ilişkileri ve bunlarla ilişkili hiyerarşik yapıyı 
göstermek için hiyerarşik model oluşturulacaktır. Sonrasında bireysel portföy yöneticilerine 
uygulanmak üzere ikili karşılaştırma anketi Saaty’nin 1-9 ikili karşılaştırma ölçeğine göre 
hazırlanacaktır (Arslan, 2020: 375).  

 

Adım 2: İkili Karşılaştırma Matrislerinin Oluşturulması 

Hiyerarşik yapı belirlendikten sonra kriterlerin karşılıklı önem derecesini belirleyebilmek için 
ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur. Elde edilecek değerlendirme verileri aslında bir kare 
matris şeklinde ikili karşılaştırmalar matrisidir (Atan ve Altan, 2020: 49). AHP, ikili karşılaştırma 
sürecinde birden çok kişinin yargılarının değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu durumda 
grup üyelerinin konu üzerinde uzlaşmaya varmalarının sağlanması gerekmektedir. 

Saaty, bir grup kararı oluşturulmasında en iyi çözümün bireysel tercihlerin geometrik 
ortalamasının alınarak görüşlerin bir araya getirilmesinin olduğunu ifade etmektedir (Ömürbek 
ve Tunca, 2013: 58) (Timor, 2011: 58). Karşılaştırma matrisi yapılırken kullanılan ve Saaty 
tarafından geliştirilen “1-9” önem ölçeği dereceleri tablo 1’de sunulmuştur (Saaty, 1982: 78).  

 

Tablo 1. Önem Ölçeği Değerleri ve Tanımları Tablosu 

Önem 
Değeri 

Tanım Açıklama 

1 Eşit derecede önemli İki seçenek eşit derecede öneme sahiptir.  
3 Orta derecede 

önemli 
Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine karşı biraz üstün 
kılmaktadır. 

5 Kuvvetli derecede 
önemli 

Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine karşı oldukça 
üstün kılmaktadır. 

7 Çok kuvvetli 
derecede önemli 

Bir kriter diğerine göre üstün sayılmıştır. 

9 Aşırı derecede 
(kesin) önemli 

Bir kriterin diğerinden üstün olduğunu gösteren kanıt 
çok büyük güvenirliliğe sahiptir. 

2,4,6,8 Ara değerler Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık 
yargı arasındaki değerdir. 

Kaynak: (Saaty ve Vargas, 2001: 6) 

 

Hiyerarşik yapı oluşturulduktan sonra karar alternatiflerinin değerlendirilebilmesi için 
hiyerarşinin her seviyesindeki elemanların bir üst seviyedeki elemanlara göre ikili 
karşılaştırmaları yapılacağından, karar verici her seviyedeki “n” tane kriter veya alternatif için 
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C(n,2)=!(!#$)
&

 tane ikili karşılaştırma yapmak zorundadır. Bir seviyede “n” tane kriter (K1, 

K2,…..,Kn) olduğu varsayılırsa, kriterler arası karşılaştırma matrisi “n x n” boyutlu bir kare matris 
olacaktır. Ki  kriterinin Kj  kriterine göre önem derecesini göstermek üzere bir ikili karşılaştırma 
matrisi aşağıda verilmiştir (Atan ve Altan, 2020: 50);  

 

Tablo 2. İkili Karşılaştırma Matrisi 

Kriterler   K1                                           K2                                  …                                                               Kn 

K1  a11                                           a12                      …                                       a1n 

K2  a21                                           a22                       …                                       a2n 

…                                                          … 
Kn  an1                                           an2                                   ...                                        ann                                     

 

Burada, eğer Ki kriteri Kj kriterinden x kez daha önemli ise Kj kriteri de Ki kiriterine göre 1/x kez 
daha önemli olacağından aij  değerleri karşılıklı olma özelliği gereği aij=

!
"#$

  aij≠0  i,j= 1,2,…,n  eşitliğini 

sağlar. Yani karar verici tarafından birinci kriter dördüncü kritere göre daha az önemli 
bulunuyorsa bu durumda matrisin birinci satır dördüncü bileşeni (i=1, j=4) 3 değerini alacaktır. 
Tam tersi bir durumda ise 1/3 değerini alacaktır.  Eğer Ki ve Kj kriterleri karşılaştırıldıkları özellik 
açısından eşit derecede önemli iseler aij= aji=1  i,j=1,2,…,n eşitliğini, eğer bir kriter kendisiyle 
karşılaştırılıyor ise de aii =1   i=1,2,…,n  eşitliğini sağlar. Eşit derecede önemli faktörler ve köşegen 
değerleri “1” dir (Atan & Altan, 2020, s. 51). Bu durumda ikili karşılaştırmalar matrisi genel olarak 
aşağıda 1 nolu eşitlikte verilmiştir; 

                                    A= (aij) = !
𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑛
(                                         Eşitlik (1) 

 

Adım 3: İkili Karşılaştırma Matrislerinin Normalize Edilmesi 

İkili karşılaştırma matrisi oluşturulduktan sonra ikili karşılaştırma matrisi normalize edilir. 
Matrisi normalize etmek için matrisin her gözesinde bulunan eleman bulunduğu sütün 
toplamına bölünür. Öncelikli olarak bj = ∑ 𝑎𝑖𝑗%

#&!  eşitliği kullanılarak her bir sütunun toplam 

değeri bulunur. Daha sonra bij ='()
*$

 eşitliği kullanılarak karşılaştırma matrisinin her gözesi, 

bulunduğu gözenin sütun toplamına bölünür. Böylece normalize edilmiş karar matrisinin her 
gözesi ayrı ayrı hesaplanmış olur. Normalize edilmiş karar matrisinin genel gösterimi aşağıda 2 
nolu eşitlikte verilmiştir (Atan ve Altan, 2020: 51-52).  

                                         B= !
𝑏11 ⋯ 𝑏1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑏𝑛1 ⋯ 𝑏𝑛𝑛
(                                             Eşitlik (2) 

 

Adım 4: Kriterlerin Öz Vektör Ağırlıklarının Hesaplanması 

Bu adımda wi=
∑ &!	*#$!
"

%
 eşitliği ile normalize edilmiş matrisin her satırının aritmetik ortalaması 

hesaplanmaktadır. Böylece her kriterin önem ağırlığı ya da başka bir ifadeyle öncelikler vektörü 
(w vektörü) bulunmuş olur (Atan ve Altan, 2020: 54).  
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Adım 5: Tutarlılık Analizinin Yapılması 

Karar vericilerin kriterler için yaptıkları karşılaştırmalarda tutarlı olup olmadıklarını anlamak 
için tutarlılık oranının (CR) hesaplanması gerekir. Bu belirleme yalnızca hataların yakalanmasını 
değil aynı zamanda karar vericilerin yaptıkları abartılı değerlendirmeleri de gösterir. Tutarlılık 
oranını bulmak için aşağıdaki eşitlikler kullanılır (Atan ve Altan, 2020: 54). 

 Öncelikli olarak D= !
𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑛
( * 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑤1
.
.
.
.
𝑤𝑛⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 = 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑒1
.
.
.
.
𝑒𝑛⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

  eşitlik (3)den yararlanarak ikili 

karşılaştırma matrisi ile kriter ağırlıklarını gösteren w sütun vektörü çarpılarak e sütun vektörü 
elde edilir.  Daha sonra bu vektörün her elemanı, göreli önem ağırlığı vektörünün karşı gelen 
elemanına e=-#

.#
  formülü ile bölünür. Elde edilen son sütun vektörünün aritmetik ortalaması ise 

en büyük öz değer olan ƛmaks’ ı vermektedir. Yani tutarlılık indeksinin (CI) hesaplanabilmesi için 

en büyük öz vektörün (ƛmaks) hesaplanması gerekir. Eşitlik ƛmaks= 
∑ #$

%$
!
$&'

%
  kullanılarak en büyük öz 

vektör hesaplandıktan sonra eşitlik CI=ƛ0'1234
%3!

 kullanılarak tutarlılık indeksi hesaplanır. 

Tutarlılık oranını hesaplayabilmek için ise eşitlik CR=56
76

 deki gibi tutarlılık indeksi verileri 
Rassallık İndeksi (RI) değerlerine bölünür. RI karşılaştırma matrisinin boyutuna göre değişkenlik 
gösterir (Atan ve Altan, 2020: 55).  

AHS mükemmel bir tutarlılığın olmasını istemez. Çünkü uygulamada tam anlamıyla tutarlı 
olmak neredeyse imkansızdır. Her ikili karşılaştırma matrisi için tutarsızlık oranı için üst limitin 
%10 olması istenir (Saaty, 1980: 61). Bulunan CR nin %10 dan küçük olması gerekir. %10 
değerinden daha büyük bir değer çıkması, karar vericilerin kriterleri karşılaştırırken tutarsız 
davrandıklarını gösterir. Böyle bir durumda karşılaştırma matrisinin yeniden düzenlenmesi 
gerekir (Atan ve Altan, 2020: 55).  

 

Adım 6: Genel Öncelik Sıralamasının Elde Edilmesi 

Bu adımda öncelikler vektöründe elde edilen ağırlıklar sıralanarak kriterlerin ağırlık sıralaması 
elde edilmektedir. 

 

BULGULAR 

Seçim kriterlerinin ağırlıkları hesaplanarak, kriterlerin önem değerleri belirlenmiştir. Aşağıda 
aşamalar halinde belirtilmektedir: 

 

Adım 1: Amaç, Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi Hiyerarşik Yapının Oluşturulması 

Araştırma ile, Kayseri’de bankalarda çalışan bireysel portföy yöneticilerinin menkul kıymet 
yatırım tercihlerini belirleyen faktörlerin ağırlandırılarak bireysel portföy yöneticilerinin yatırım 
tercihlerini belirleyen kriterlerin belirlenmesi ve bunlar arasındaki önemlilik sıralaması 
amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için analiz sürecinde kullanılacak karar seçim kriterleri 
literatürden yararlanılarak belirlenmiştir. Aynı süreçte bu faktörler arasındaki ilişkileri ve 
hiyerarşik yapıyı gösterebilmek için AHP hiyerarşik modeli oluşturulmuştur.  
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Yatırımı etkileyen faktörlerin seçilebilmesi için uygulanabilecek hiyerarşik yapı şekil 1 de aşağıda 
verilmiştir: 

 
Şekil 1. Hiyerarşik Yapı Modeli 

 

Adım 2: İkili Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması 

Bu aşamada bireysel portföy yöneticilerinin ikili karşılaştırma sorularına verdikleri cevaplar 
toplanarak, ana kriterlere ve alt kriterlerine ait her bir karşılaştırma sorusuna verilen yanıtların 
geometrik ortalaması alınmakta, ortak görüş belirlenmekte ve ikili karşılaştırma matrisi A’nın 
eleman değerleri belirlenmektedir. İkili karşılaştırma A matrisi aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 3. Ana Kriterler İçin İkili Karşılaştırma Matrisi 

Kriterler 
(A Matrisi) 

Yatırımcının Kişisel 
Durumu 

Ekonominin Genel 
Durumu 

Yatırım 
Araçlarının 

Özelliği 
Yatırımcının Kişisel 
Durumu 1 0.50 2.00 

Ekonominin Genel 
Durumu 2.00 1 5.00 

Yatırım Araçlarının 
Özelliği 0,50 0.20 1 

 

 

 

 

Yatırımı 
Etkileyen 
Faktörler

Yatırımcının Kişisel Durumu

Yatırımcının Ekonomik Durumu

Yatırımcının Sosyal ve Kültürel 
Durumu

Yatırımcıların Risk Karşısındaki 
Tutumları

Ekonominin Genel Durumu
Ekonominin Genel Düzeyi

Uygulanan Ekonomik ve Mali 
Politikalar

Tasarruf ve Yatırım Yapmayı 
Kolaylaştırıcı Kurumsallaşma

Yatırım Araçlarının Özelliği

Yatırımın Verimliliği ve Emniyeti

Likidite veya Pazarlanabilme Derecesi

Yatırımın Vergi Durumu

Yatırımın Riski
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Tablo 4. Yatırımcının Kişisel Durumu Alt Kriteri İçin İkili Karşılaştırma Matrisi 

Kriterler 
(A Matrisi) 

Ekonomik 
Durum 

Sosyal ve Kültürel 
Durum 

Risk Karşısındaki 
Durum 

Ekonomik Durum 1 4.00 9.00 
Sosyal ve Kültürel 
Durum 0.25 1 3.00 

Risk Karşısındaki 
Durum 0.11 0.33 1 

Tablo 5. Ekonominin Genel Durumu Alt Kriteri İçin İkili Karşılaştırma Matrisi 

Kriterler 
(A Matrisi) 

Ekonominin 
Genel Düzeyi 

Ekonomik ve Mali 
Politikalar 

Yatırımı 
Kolaylaştırıcı 

Kurumsallaşma 
Ekonominin Genel Düzeyi 1 2.00 1.00 
Ekonomik ve Mali 
Politikalar 0.50 1 0.25 

Yatırımı Kolaylaştırıcı 
Kurumsallaşma 1.00 4.00 1 

Tablo 6. Yatırım Araçlarının Özelliği Alt Kriteri İçin İkili Karşılaştırma Matrisi 

Kriterler 
(A Matrisi) 

Yatırımın 
Verimliliği 
ve Emniyeti 

Likiditesi veya 
Pazarlanabilme 

Derecesi 

Yatırımın 
Vergi 

Durumu 

Yatırımın 
Riski 

Yatırımın Verimliliği ve 
Emniyeti 1 0.50 5.00 2.00 

Likiditesi veya 
Pazarlanabilme Derecesi 2.00 1 5.00 3.00 

Yatırımın Vergi Durumu 0.20 0.20 1 0.50 

Yatırımın Riski 0.50 0.33 2.00 1 

Adım 3: İkili Karşılaştırma Matrisinin Normalize Edilmesi:  

Adım 2’ de oluşturulan karar matrisinin her biri değerinin sütun toplamına bölünmesiyle ikili 
karşılaştırma matrisinin tüm elemanları normalize edilmektedir. İşlem sonucunda elde edilen 
ana kriterlere ve alt kriterlere ait normalize B matrisi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

Tablo 7. Ana Kriterler Normalize Edilmiş Matris 

Kriterler 
(B Matrisi) 

Yatırımcının 
Şahsi Durumu 

Ekonominin Genel 
Durumu 

Yatırım Araçlarının 
Özelliği 

Yatırımcının Kişisel 
Durumu 0,29 0,29 0,25 

Ekonominin Genel 
Durumu 

0,57 0,59 0,63 

Yatırım Araçlarının 
Özelliği 0,14 0,12 0,13 
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Tablo 8. Yatırımcının Kişisel Durumu Alt Kriteri Normalize Edilmiş Matris 

Kriterler 

(B Matrisi) 
Ekonomik 

Durum 
Sosyal ve Kültürel 

Durum 
Risk Karşısındaki 

Durum 

Ekonomik Durum 0,74 0,75 0,69 

Sosyal ve Kültürel 
Durum 0,18 0,19 0,23 

Risk Karşısındaki 
Durum 0,08 0,06 0,08 

 

Tablo 9. Ekonominin Genel Durumu Alt Kriteri Normalize Edilmiş Matris 

Kriterler 

(B Matrisi) 
Ekonominin 

Genel Düzeyi 
Ekonomik ve 

Mali Politikalar 
Yatırımı Kolaylaştırıcı 

Kurumsallaşma 

Ekonominin Genel 
Düzeyi 0,40 0,29 0,44 

Ekonomik ve Mali 
Politikalar 0,20 0,14 0,11 

Yatırımı Kolaylaştırıcı 
Kurumsallaşma 0,40 0,57 0,44 

 

Tablo 10. Yatırım Araçlarının Özelliği Alt Kriteri Normalize Edilmiş Matris 

Kriterler 

(B Matrisi) 

Yatırımın 
Verimliliği ve 

Emniyeti 

Likiditesi veya 
Pazarlanabilme 

Derecesi 

Yatırımın 
Vergi 

Durumu 

Yatırımın 
Riski 

Yatırımın 
Verimliliği ve 
Emniyeti 

0,27 0,25 0,38 0,31 

Likiditesi veya 
Pazarlanabilme 
Derecesi 

0,54 0,49 0,38 0,46 

Yatırımın Vergi 
Durumu 0,05 0,10 0,08 0,08 

Yatırımın Riski 0,14 0,16 0,15 0,15 
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Adım 4: Seçim Kriterlerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi:  

Bu aşamada elde edilmiş olan normalize matrisin satır ortalamaları hesaplanarak ana kriterlere 
ve alt kriterlere ilişkin yüzdelik ağırlık değerleri belirlenmekte ve sütun vektörü w’nin değerleri 
hesaplanmaktadır. Sütun vektörü w aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 11. Ana Kriterler 

Kriterler Kriterlerin Ağırlıkları (W Vektörü) 

Yatırımcının Kişisel Durumu 0.276 

Ekonominin Genel Durumu 0.595 

Yatırım Araçlarının Özelliği 0.128 

 

Tablo 12. Yatırımcının Kişisel Durumu Alt Kriteri    

Kriterler Kriterlerin Ağırlıkları (W Vektörü) 

Ekonomik Durum 0.727 

Sosyal ve Kültürel Durum 0.200 

Risk Karşısındaki Durum 0.073 

 

Tablo 13: Ekonominin Genel Durumu Alt Kriteri 

Kriterler Kriterlerin Ağırlıkları (W Vektörü) 

Ekonominin Genel Düzeyi 0.376 

Ekonomik ve Mali Politikalar 0.149 

Yatırımı Kolaylaştırıcı Kurumsallaşma 0.474 

 

Tablo 14: Yatırım Araçlarının Özelliği Alt Kriteri 

Kriterler Kriterlerin Ağırlıkları (W Vektörü) 

Yatırımın Verimliliği ve Emniyeti 0.301 

Likiditesi veya Pazarlanabilme Derecesi 0.472 

Yatırımın Vergi Durumu 0.076 

Yatırımın Riski 0.151 
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Adım 5: Tutarlılık Analizi:  

Tutarlılığın hesaplanabilmesi için öncelikle, e öncelikler vektörünün hesaplanması gerekir. 
Öncelikler vektörü, ana kriterler ile alt kriterlere ait ikili karşılaştırma matrisi ile sütun vektörü w 
ile matris çarpımı yapılarak hesaplanmaktadır.  

Tablo 15. Uyum Oranı 

Kriterler Uyum Oranı (CR) 

Ana Kriterler 0,6 

Yatırımcının Kişisel Durumu Alt Kriteri 1,0 

Ekonominin Genel Durumu Alt Kriteri 5,6 

Yatırım Araçlarının Özelliği Alt Kriteri 1,5 

 

Sonuçlar uyum sınırları içindedir. Uyum oranı %10’dan düşük çıktığı için karşılaştırmalardaki 
tutarsızlığın kabul edilebilir sınırlar dâhilinde olduğunu söyleyebiliriz (Saaty , 1980: 61). 

 

Adım 6: Genel Öncelik Sıralamasının Elde Edilmesi:  

Analitik Hiyerarşi sürecine göre hesaplanan kriterlerin lokal ve global ağırlıklarına göre 
oluşturulan tablo ve grafik aşağıda yer almaktadır. Tablo 16’da ana kriterlerin lokal/global 
ağırlıkları ve sıralaması verilmiştir.  

 

Tablo 16. Ana Kriterlerin Lokal/Global Ağırlıkları ve Sıralaması 

Kriterler Lokal/Global Ağırlık Genel Sıralama 

Yatırımcının Şahsi Durumu %27,6 2 

Ekonominin Genel Durumu %59,5 1 

Yatırım Araçlarının Özelliği %12,8 3 
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Grafik 1: Ana Kriterler Ağırlık ve Sıralaması 

Tablo 17’de alt kriterlerin AHP metodu ile elde edilmiş olan lokal ve global ağırlıkları verilmiştir. 
Lokal ağırlıklar alt kriterin bağlı olduğu kritere bağlı diğer alt kriterlere göre önemini gösterirken, 
global ağırlıklar ise her bir kriterin 10 alt kritere göre sırasını göstermektedir.  

 

Tablo 17. Alt Kriterlerin Lokal, Global Ağırlıkları ve Sıralanması 

Kriter Alt-kriter Lokal Ağırlık Global Ağırlık Genel Sıralama 

Yatırımcının 
Kişisel Durumu 

Ekonomik 
Durum %72.7 %20.1 3 

Sosyal ve 
Kültürel Durum %20.0 %5.5 6 

Risk Karşısındaki 
Durum %7.3 %2.0 8 

Ekonominin 
Genel Durumu 

Ekonominin 
Genel Düzeyi %37.6 %22.4 2 

Ekonomik ve 
Mali Politikalar %14.9 %8.9 4 

Yatırımı 
Kolaylaştırıcı 
Kurumsallaşma 

%47.4 %28.2 1 

Yatırım 
Araçlarının 
Özelliği 

Yatırımın 
Verimliliği ve 
Emniyeti 

%30.1 %3.9 7 

Likiditesi veya 
Pazarlanabilme 
Derecesi 

%47.2 %6.1 5 

Yatırımın Vergi 
Durumu %7.6 %1.0 10 

Yatırımın Riski %15.1 %1.9 9 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Ekonominin Genel Durumu Yatırımcının Şahsi Durumu Yatırım Araçlarının Özelliği

Ana Kriterler Ağırlık ve Sıralama
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Grafik 2. Alt Kriterlerin Global Ağırlık ve Sıralaması 

 

 
Grafik 3. Alt Kriterlerin Lokal Ağırlık ve Sıralaması 

Araştırmanın bulgular bölümünde ana kriterlerin ve alt kriterlerin ağırlıklandırılması ve 
bulgular ile ilgili bilgi verilecektir. İkili kıyaslama yöntemi olan AHP’ye göre katılımcıların 
kararlarının ortalaması bir grup karar verme süreci olması nedeniyle Saaty’inin de belirttiği gibi 
geometrik ortalama yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın bulguları göstermektedir ki, bireysel portföy yöneticileri açısından yatırım kararı 
için en önemli kriterler ana kriterler açısından sırasıyla, ekonominin genel durumu, yatırımcının 
şahsi durumu ve yatırım araçlarının özelliğidir.  

Alt kriterlerin AHP yöntemiyle elde edilmiş global ağırlıkları ve genel sıralamasına göre en 
önemli kriterler sırasıyla yatırımı kolaylaştırıcı kurumsallaşma, ekonominin genel düzeyi, 
ekonomik durum, ekonomik ve mali politikalar, likiditesi veya pazarlanabilme derecesi olarak 
belirlenmiştir. Tüm kriterlerin ağırlıkları ve modelin geneli içindeki sıralamaları tablo 17’de 
verilmiştir. Alt kriterlerin ağırlıkları dikkate alındığında ekonominin genel durumu, yatırımcının 
şahsi durumu ve yatırım araçlarının özelliği açısından rasyonel sayılacak bir yaklaşımın ortaya 
çıktığını görmekteyiz. Kriterlere bağlı alt kriterlerin ağırlıkları açısından bir değerlendirme 
yapıldığında yatımcının şahsi durumu için ekonomik durum, ekonominin genel durumu için 
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yatırımı kolaylaştırıcı kurumsallaşma ve yatırım araçlarının özelliği için likiditesi veya 
pazarlanabilme derecesi en önemli faktörler olduğu görülmektedir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER  

Bireysel yatırımcılar sınırlı gelirleriyle tasarrufları nispetinde birtakım finansal amaçlar 
doğrultusunda finansal piyasalarda yatırım yapmaktadırlar. Bazı bireysel yatırımcılar 
sermayelerini muhafaza etmek, bazıları gelir elde etmek, bazıları gelirlerini sürekli hale getirmek 
ve bazıları da portföy risklerini düşürmek amacıyla yatırım yapmaktadırlar.  

Bu çalışmada sermaye piyasası ve ekonomik kalkınma için çok önemli olan bireysel yatırımcıların 
tasarruflarını yatırıma dönüştüren, finansal yatırım alanında deneyimli ve yatırım tecrübesi olan 
bireysel portföy yöneticilerinin menkul kıymet yatırımlarını etkileyen faktörlerin öncelik 
sıralaması AHP yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Yatırım tercihini belirlemekte kullanılan 
kriterler ve bunlara bağlı alt kriterler literatür incelenerek tespit edilmiştir. Bireysel portföy 
yöneticilerinin değerlendirmeleri Saaty’nin belirlediği 1-9 skalasına göre hazırlanmış ikili 
kıyaslamayı sağlayan anketler ile belirlenmiştir. Araştırma, yatırım tecrübesi olan ve danışmanlık 
yaparak yatırımlara yön veren bireysel portföy yöneticilerinin menkul kıymet yatırımlarında 
etkili olan faktörler hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Bireysel portföy yöneticilerinin 
geometrik ortalama ile oluşturulan ortak kararları doğrultusunda ortaya çıkan kriter ağırlıkları 
menkul kıymet yatırım piyasasında aktif olan bireysel portföy yöneticilerinin öncelik 
sıralamalarını belirlemektedir. Kriter ve alt kriter açısından bu ağırlıklar yatırımı geliştirme 
çabasında olan ilgili kişiler açısından kılavuz ve uygulanmak istenen politikalar açısından da yol 
gösterici olabilir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre finans alnında tecrübeli ve yatırımlara danışmanlık yapan 
bireysel portföy yöneticilerinin yatırımlarına yön veren en önemli kriterlerin ekonominin genel 
durumu ve yatırımcının şahsi durumu olduğu otaya konulmuştur. Bu çalışmanın bir diğer 
bulgusuna göre, bireysel portföy yöneticileri yatırım araçlarının özelliğini yatırım kararları 
açısından yeterince önemli görmemişlerdir.  

Bu çalışma finans tecrübesi olan ve bireysel yatırımlara danışmanlık yapan bireysel portföy 
yöneticilerinin görüşlerine dayandırılmıştır. İleriki araştırmalarda menkul kıymet yatırım 
kararlarında etkin olan faktörlerin belirlenmesinde öğrenciler, akademisyenler ve finansal alanda 
yatırım yapan kurum, kuruluş ve kişilere ait görüşler de katkı sağlayabilecektir. Bununla birlikte 
gelecekte yapılacak araştırmalarda Analitik Hiyerarşi Prosesi yanında diğer çok değişkenli karar 
verme yöntemleri ile yeni sonuçlar bulunabilecektir. 
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Öz 

Bu çalışmada Covid-19 döneminde doğum yapan kadınlarda perinatal anksiyete, obsesif-
kompülsif belirtiler ve maternal bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İzmir 
iline bağlı Konak ilçesinde bulunan İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde salgın döneminde 
doğum yapmış bir aylık bebek sahibi olan 100 katılımcının katıldığı araştırmada, ölçekler 
arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik yapısal eşitlik ve regresyon modeli kullanılmıştır. 
Literatür bilgileri ve çalışmada ulaşılan bulgular doğrultusunda obsesif-kompülsif belirtilerin ve 
perinatal anksiyetenin, maternal bağlanma üzerinde belirleyici bir role sahip oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Perinatal anksiyetenin maternal bağlanmayı negatif yönde ve istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilirken, obsesif kompülsif belirtilerin maternal bağlanmayı 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür. Böyle bir araştırmanın literatürde 
olmaması salgının psikolojik etkileri üzerine düzenlenecek tedavi planları için yol gösterici 
olacağı düşünülmektedir.  
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Abstract 

In this study, it was aimed to examine the relationship between perinatal anxiety, obsessive-
compulsive symptoms and maternal attachment in women who gave birth during the Covid-19 
period. Structural equation and regression model was used to determine the relationships 
between the scales in the study, in which 100 participants who had a one-month-old baby who 
gave birth during the epidemic period in Izmir Health Sciences University Tepecik Training and 
Research Hospital, Ahmet Ersan Gynecology and Obstetrics Clinic in Konak district of Izmir 
participated. In line with the literature information and the findings obtained in the study, it was 
concluded that obsessive-compulsive symptoms and perinatal anxiety have a decisive role on 
maternal attachment. It was found that perinatal anxiety predicted maternal attachment 
negatively and statistically significantly, while obsessive-compulsive symptoms did not predict 
maternal attachment statistically. The absence of such a study in the literature is thought to be a 
guide for treatment plans to be drawn up on the psychological effects of the epidemic. 

 
Keywords: Covid-19, Maternal Attachment, Obsessive Compulsive Disorder, Perinatal Anxiety. 
Received: 15.01.2022 
Accepted: 03.03.2022 
 

Suggested Citation:  
Kurt, A. and Çelikay Söyler, H. (2022). The Relationship Between Maternal Attachment, 
Obsessive Compulsive Disorder and Perinatal Anxiety in Women Who Give Birth During the 
Covid-19 Period, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5(3): 225-235. 



Aslıhan KURT ve Hande ÇELİKAY SÖYLER 

 227 

GİRİŞ 

2020’nin ilk aylarından itibaren başlayan ve devam eden salgınla hamile ve emziren kadınlar, 
yaşamı alt üst eden karantina önlemleri ve salgınla yüzleşmek durumunda kalmışlardır. Bu 
salgın dünya genelinde nüfusun fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden 
olmuştur. Gebe ve lohusa kadınlar bu nüfusun içinde en savunmasız kesimlerden birini 
oluşturmaktadır. Ebeveyn olmanın getirdiği yaşam değişikliği ve endişeye ek olarak bulaşma 
korkusu ve belirsizliğin kadınların duygusal refahını olumsuz etkileyerek endişeye neden 
olabilir (Grigoriadis vd., 2018). Covid-19’un hamilelik üzerindeki ve doğum sonrasındaki olası 
etkileri hakkında henüz çok az şey biliniyor olması da yeni anne adaylarını psikolojik sıkıntı 
riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Hamilelik ve sonrası dönem her kadın için farklıdır ve doğal bir 
yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Bu dönemde kadınlar hormonal, fiziksel ve sosyal 
değişiklikler yaşamaktadırlar (Arslan ve Uzun, 2008). Bu değişimlerle birlikte yeni rol ve 
sorumluluklar anne veya anne adayı için zorlayıcı bir dönem olabilir. Pandemi döneminin başlı 
başına büyük bir stres kaynağı olduğu düşünüldüğünde annelerin bebekleriyle bağ kurma 
sürecinin salgından etkileneceği öngörülmektedir (Taylor vd., 2005). Yapılan bir araştırmada 
annenin ruhsal durumunun ve stres yaşamasının anne-bebek ilişkisinde bozukluğa ve bebek 
üzerinde uzun süreli bir etkiye neden olacağı belirtilmiştir. Bu araştırmada eğer sorun tespit 
edilebilirse müdahale yöntemlerinin olduğu vurgulanmıştır (Brockington, 2004). Perinatal ruhsal 
bozukluklarla ilgili çoğu araştırma depresyona odaklanırken anksiyete gözden kaçırılmış, birçok 
perinatal kadın anksiyeteden etkilense de çok az çalışma perinatal anksiyete ve bunun potansiyel 
tetikleyicileri üzerine odaklanmıştır (Fisher vd., 2016). Pandemi nedeniyle ortaya çıkan korkular 
ve yıkama davranışları saplantılı bir mikrop korkusundan tamamen farklı olsa da gebelik 
döneminin getirdiği değişiklikler buna karşı kadınları savunmasız hale getirebilir. Bulaşma 
korkusu ve temizlikle ilgili davranışlar obsesif düşünce, kompülsif davranışlara (OKB) dönüşme 
riski taşımaktadır. Bu obsesif düşünce ve kompülsif davranışların özellikle emzirme oranlarını 
ve annenin ebeveynlikten zevk almasını olumsuz etkilediği göz önüne alındığında anne ile bebek 
arasındaki maternal bağlanmanın gelişeceği bu dönemde bu çalışmanın değişkenleri arasındaki 
ilişkiler incelenerek gelecek çalışmalar için bir yol gösterici olması hedeflenmektedir. 

 

YÖNTEM 

Örneklem  

Çalışmanın verileri İzmir iline bağlı Konak ilçesinde bulunan İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 
salgın döneminde doğum yapan ve bir aylık bebek sahibi kadınlardan, amaçsal örnekleme 
metodu kullanılarak, toplam 100 katılımcıdan toplanmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Maternal Bağlanma Ölçeği (MAI): Araştırma kapsamında yeni doğum yapan kadınların 
bebeklerine bağlanmalarını değerlendirmek amacıyla orijinalini Mary E. Muller’ın 1994 yılında 
geliştirdiği ve Ünder Kavlak’ın (2004) Türkçe uyarlama çalışmasını yaptığı Maternal Bağlanma 
Ölçeği kullanılmıştır. Maternal bağlanma ölçeğinde her madde “her zaman” ile “hiçbir zaman” 
arasında değişen 4’lü Likert tipi 26 maddelik bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 
26, en yüksek puan ise 104’tür. Geçerlik; içerik geçerliliği için yapılan Kendall Uyuşum Katsayısı 
W=0.274 (p=0.001<0.01) olarak hesaplanmıştır. Dil geçerliliği için ilk olarak Türkçe'ye bir 
Mütercim tercüman tarafından çevrilmiştir. Daha sonra 5 öğretim üyesine çeviri yaptırıp ortak 
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bir metin oluşturulmuştur. Son olarak ölçek sahibine gönderilmiş ve düzeltmeler yaptırılmıştır. 
Güvenirlik; 2 farklı gruba uygulanan ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ilki için 0.77, ikincisi için 
0.82 olarak hesaplanmıştır. İki yarı test güvenilirliği için Gutmann Split-Half ve Spearman-Brown 
Katsayıları kullanılmış ve iki yarı için ayrı ayrı Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. 
Sonuçlara göre iki yarı birbiriyle tutarlıdır (Ünder Kavlak, 2004). 

Perinatal Anksiyete Ölçeği (PASS-TR): Araştırma kapsamında hamile olan veya doğum yapan 
kadınların perinatal anksiyete düzeylerinin saptanması amacıyla Somerville ve arkadaşları 
tarafından 2014 yılında geliştirilmiş ve Yazıcı ve arkadaşları (2018) tarafından geçerlilik ve 
güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Ölçek her maddesi “her zaman” ile “hiçbir zaman” arasında 
değişen 4’lü Likert tipi 21 maddeden oluşmaktadır. Açıklayıcı faktör analizi ile elde edilen 4 alt 
boyutu; genel kaygı ve özgül korku, mükemmeliyetçilik ve kontrol, sosyal kaygı ve uyum 
bozukluğu, akut anksiyete ve travmadır. Geçerlilik güvenilirlik çalışmasında Cronbach Alpha alt 
boyutlar için katsayılar sırasıyla 0,90, 0,89,0,86 ve 0,87'dir. Ölçeğin kesme puanı 16’dır. Orijinal 
ölçekte faktör 1'de (akut anksiyete ve uyum) panik bozukluğu, disosiyatif bozukluk ve uyum 
güçlüğü semptomlarını ele alan maddeler vardı; faktör 2 (genel endişe ve özel korkular), genel 
anksiyete bozukluğu ve fobi semptomlarını kapsayan maddeleri; faktör 3 (mükemmeliyetçilik, 
kontrol ve travma) obsesif kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını 
içeren maddelere sahipti; faktör 4'te (sosyal anksiyete) sosyal kaygıyı ele alan maddeler vardı. 
Ölçeğin Türkçe versiyonunda faktörlerin sırası ve isimleri değiştirilmiş ve faktör 1 için “Genel 
Kaygı ve Özel Korkular” olarak genişletilmiştir; faktör 2 için “Mükemmeliyetçilik ve Kontrol”; 
faktör 3 için “Sosyal Kaygı, Genel Kaygı ve Uyum Güçlükleri”; faktör 4 için içeriklerine göre 
“Akut Anksiyete, Ayrılma ve Travma” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, kültürlerarası 
adaptasyonların gerekli bir parçasıdır ve ölçek, kültüre özgü sonuçları yansıtmaktadır (Yazıcı 
vd., 2018).  

Padua Envanteri (PE): Araştırma kapsamında yeni doğum yapan kadınların obsesif düşünce-
kompülsif davranış geliştirme riskinin belirlenmesi amacıyla Sanavio tarafından 1988 yılında 
geliştirilmiş, Beşiroğlu ve arkadaşları tarafından 2005 yılında Türk toplumuna uyarlanmıştır. 5’li 
Likert tipi bir ölçek olan bu envanterin test puanlarındaki artışın OKB belirtilerindeki artışı 
gösterdiği, test maddelerinin OKB’ye özgü bir faktör yapısı ortaya koyduğu ve OKB’si olan 
hastalarla olmayanları ayırt etmede güçlü olduğu bulunmuştur. Her madde yanıt şekline göre 0-
4 arasında puanlandırılır. 5’li Likert tipi bir ölçektir. Her madde yanıt şekline göre 0-4 arasında 
puanlandırılır. Bu 5 seçenek: Hiç = 0; Çok az =1; Çok =2; Epeyce Çok = 3 ve Aşırı = 4 şeklindedir. 
Her bir test maddesinde yer alan ‘0’ puanı, tanımlanan belirtinin hiç yaşanmaması ya da rahatsız 
edici olmamasına karşılık gelirken, ‘4’ puanı aşırı derecede yaşanması ya da rahatsız edici 
olmasına karşılık gelmektedir. Açımlayıcı Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis) ile Temel 
Bileşenler Yöntemi (Principal Components) ve Varimax dönüştürmesi sonucunda özgün form 
için özdeğeri 1’in üzerinde olan ve toplam varyansın % 36’sını açıklayan 10 faktör yapısı elde 
edilmiştir. Ölçeğin toplam ve alt ölçeklerinin iç tutarlılığına ait Cronbach α katsayıları özgün ve 
kısa ölçek toplamı için sırasıyla 0.96 ve 0.95 olarak hesaplanmıştır. En düşük iç tutarlılık 
katsayıları dürtü ve kaygılar alt ölçeğinde bulunurken, diğer alt ölçekler ve toplam puan için 
oldukça ileri düzeyde olduğu görülmektedir. En düşük iç tutarlılık katsayısı 0.79 olup bu 
değerler oldukça güvenilir kabul edilmektedir. Cronbach α katsayısının tüm alt ölçeklerde 
yüksek bulunması padua envanterinin Türkçe uyarlamasının iç tutarlılığının istenen düzeyde ve 
orijinali kadar yüksek olduğunu göstermektedir (Beşiroğlu vd., 2005). 
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İşlem 

Araştırma için öncelikle Yakın Doğu Üniversitesi bilimsel araştırmalar etik kurulundan 
24.09.2020 tarih ve YDÜ/SB/2020/790 proje numarası ile etik kurul izni alınmıştır. Sonrasında 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Girişimsel Olmayan 
Araştırmalar Etik Kurulundan 23.12.2020 tarih ve 2020/14-38 sayılı karar ile etik kurul izni 
alınmıştır. Veriler Ocak-Şubat 2021 tarihleri arasında amaçsal örnekleme yöntemiyle 
toplanmıştır. Amaçsal örnekleme yöntemi; evrenden yüzeysel olarak farklı olan ancak araştırma 
için ortalama düzeyde önemli özelliklere sahip, araştırmanın amacına hizmet edecek kişilerin 
araştırmacı tarafından seçilmesidir (Büyüköztürk vd., 2008). Covid-19 yeni bir hastalık olduğu 
için ve doğum yapan kadınlar üzerindeki konuyla ilgili etkilerini içeren çalışmalar yetersiz 
olduğundan dolayı örneklem grubu yaklaşık 100 kişi olarak oluşturulmuştur. Dışlama kriteri 
olarak salgın döneminde doğum yapmış, bir aylık bebek sahibi olan, okuma yazma bilen ve 
herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı almamış kadınlar seçilmiştir. Katılımcılara uygulamayla 
ilgili açıklama yapıldıktan sonra her bir katılımcıdan yazılı onamları alınmıştır. 

 

İstatistiksel Analizler  

Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde Statistical Package ForSocialSciences (SPSS) yazılımı 
kullanılmıştır. Veri analizlerine geçilmeden önce annelerin araştırmada kullanılan ölçeklere 
verdikleri yanıtların iç tutarlılıklarının saptanması için Cronbach’s Alpha testi kullanılmıştır. 
Yapılan test sonuçlarına göre Maternal Bağlanma Ölçeğine ilişkin alfa katsayısı 0,860, Perinatal 
Anksiyete Ölçeğine ilişkin katsayı 0,900 ve Padua Envanterine ilişkin alfa katsayısı 0,900 
bulunmuştur.  

Annelerin Maternal Bağlanma Ölçeği, Perinatal Anksiyete Ölçeği ve Padua Envanteri puanları 
arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Spearman testi kullanılmıştır. Annelerin Perinatal 
Anksiyete Ölçeği ve Padua Envanteri puanlarının Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarını 
yordama durumu ve aracılık etkisi doğrusal regresyon analiziyle belirlenmiştir. Annelerin 
Maternal Bağlanma Ölçeği, Perinatal Anksiyete Ölçeği ve Padua Envanterinden aldıkları 
puanların normal dağılım göstermediği belirlenmiş ve araştırmada nonparametrik test 
istatistikleri kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın temel amacı doğrultusunda gerçekleştirilen istatistik analizi 
sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Öncelikle araştırma kapsamında ele alınan 
maternal bağlanma, obsesif kompülsif bozukluk ve perinatal anksiyete değişkenleri arasındaki 
ilişkilerle ilgili karşılaştırma tablolarında yer alan Spearman testi sonuçları aktarılacaktır. Bu 
karşılaştırmaların ardından annelerin perinatal anksiyete ölçeği ve padua envanteri puanlarının 
maternal bağlanma ölçeği puanlarını yordama durumunu belirlemek üzere yapılan regresyon 
analizine ilişkin bulgulardan bahsedilecektir. 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan annelerin %25,0’inin 19-21 yaş, %32,0’sinin 22-24 yaş, 
%19,0’unun 25-27 yaş ve %24,0’ünün 28 yaş ve üzeri yaş grubunda olduğu, %44,0’ünün ilkokul, 
%30,0’unun ortaokul, %26,0’sının lise/üniversite mezunu olduğu, %88,0’inin çekirdek ailesiyle 
birlikte yaşadığı, %11,0’inin daha önce psikolojik destek aldığı saptanmıştır. 
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Tablo 1. Annelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (N=100) 

  (n) (%) 
Yaş grubu   
19-21 yaş 25 25,0 
22-24 yaş 32 32,0 
25-27 yaş 19 19,0 
28 yaş ve üzeri 24 24,0 
Eğitim durumu   
İlkokul 44 44,0 
Ortaokul 30 30,0 
Lise/Üniversite 26 26,0 
Birlikte yaşadığı kişiler   
Çekirdek aile 88 88,0 
Geniş aile 12 12,0 
Daha önce psikolojik destek alma   
Alan 11 11,0 
Almayan 89 89,0 

Tablo 2. Annelerin Maternal Bağlanma Ölçeği, Padua Envanteri ve Perinatal Anksiyete 
Ölçeğinden aldıkları puanlar (N=100) 
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Maternal Bağlanma 
Ölçeği 

R 1 -0,274 -0,357 -0,013 -0,229 -0,411 -0,411 

P . 0,006* 0,000* 0,896 0,022* 0,000* 0,000* 

Padua Envanteri 
R  1 0,615 0,505 0,555 0,633 0,779 

P  . 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Genel Kaygı ve 
Özel Korkular 

R   1 0,323 0,308 0,679 0,852 

P   . 0,001* 0,002* 0,000* 0,000* 

Mükemmeliyetçilik ve 
Kontrol 

R    1 0,169 0,364 0,494 

P    . 0,094 0,000* 0,000* 
Sosyal Kaygı, Genel 
Kaygı ve Uyum 
Güçlükleri 

R     1 0,335 0,625 

P     . 0,001* 0,000* 

Akut Anksiyete 
 Ayrılma ve Travma 

R      1 0,819 

P      . 0,000* 

Perinatal Anksiyete 
Ölçeği 

R       1 

P       . 
*p<0,05 

 

Tablo 2 incelendiğinde, annelerin Maternal Bağlanma Ölçeği puanları ile Padua Envanterinden 
aldıkları puanlar arasında negatif yönlü bir korelasyon olduğu görülmüştür (p<0,05). Buna göre 
anneleri Padua Envanterinden aldıkları puanlar arttıkça, Maternal Bağlanma Ölçeğinden 
aldıkları puanlar azalmaktadır. 
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Annelerin Maternal Bağlanma Ölçeği puanları ile Perinatal Anksiyete Ölçeği genelinden ve 
ölçekte yer alan genel kaygı ve özel korkular, sosyal kaygı, genel kaygı ve uyum güçlükleri, akut 
Anksiyete, ayrılma ve travma alt boyutlarından aldıkları puanlar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu korelasyonlar negatif yönlü olup, annelerin 
Perinatal Anksiyete Ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan genel kaygı ve özel korkular, sosyal 
kaygı, genel kaygı ve uyum güçlükleri, akut Anksiyete, ayrılma ve travma alt boyutlarından 
aldıkları puanlar arttıkça, Maternal Bağlanma Ölçeğinden aldıkları puanlar azalmaktadır.  

Araştırmaya alınan annelerin Padua Envanterinden aldıkları puanlar ile Perinatal Anksiyete 
Ölçeği genelinden ve alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 
pozitif yönlü korelasyonlar gözlenmiştir (p<0,05).  

Tablo 3. Annelerin Perinatal Anksiyete Ölçeği puanlarının Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarını 
yordama durumu (N=100) 

  Std. Olm. 
Kastasılay 

Standardize 
Katsayılar t p 

F R2 

  B S.H Beta (p) AdjR2 

Model 1 

(Sabit) 95,24 1,17  81,729 0,000*   

Genel Kaygı ve Özel Korkular -0,33 0,15 -0,29 -2,237 0,028* 11,348 0,32 

Mükemmeliyetçilik ve Kontrol 0,90 0,28 0,29 3,251 0,002* (0,000*) 0,29 
Sosyal Kaygı, Genel Kaygı  
ve Uyum Güçlükleri -0,07 0,19 -0,03 -0,371 0,711   

Akut Anksiyete, Ayrılma  
ve Travma -0,66 0,25 -0,34 -2,697 0,008*   

Model 2 
(Sabit) 97,37 1,13  86,508 0,000* 20,600 0,17 
Perinatal 
Anksiyete Ölçeği -0,25 0,06 -0,42 -4,539 0,000* 0,000* 0,17 

*p<0,05 

Tablo 3 incelendiğinde Model 1’de gösterilen, Perinatal Anksiyete Ölçeğinin alt boyutları olan, 
tahmincilerin Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarındaki varyansın %29’unun açıkladığı 
görülmüştür. Annelerin Perinatal Anksiyete Ölçeğinde yer alan genel kaygılar ve özel korkular 
(β=-0,33 ; p<0,05) ve akut anksiyete, ayrılma ve travma (β=-0,66; p<0,05) alt boyutlarından 
aldıkları puanların Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarını negatif yönde, mükemmeliyetçilik ve 
kontrol (β=0,90 ; p<0,05) alt boyutundan aldıkları puanların ise pozitif yönde ve istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir.  

Model 2’de araştırmaya katılan annelerin Perinatal Anksiyete Ölçeği genelinden aldıkları 
puanlarının Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarını yordama durumu incelenmiş ve Perinatal 
Anksiyete Ölçeği genelinden aldıkları puanların Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarının negatif 
yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır (β=-0,25; p<0,05). Model 
2’de açıklanan varyans %17 bulunmuştur.  

Araştırmaya katılan annelerin PaduaEvanteri puanlarının ve Perinatal Anksiyete Ölçeği 
puanlarının ayrı ayrı Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarını yordadığı görülmüş ve Padua 
Envanteri puanları ile Maternal Bağlanma Ölçeği puanları arasındaki ilişki de Perinatal 
Anksiyete Ölçeği puanlarının aracı rolünün olma ihtimali değerlendirilmiştir.  
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Tablo 4. Annelerin Padua Envanteri puanları ile Maternal Bağlanma Ölçeği puanları arasındaki 
ilişki de Perinatal Anksiyete Ölçeği puanlarının aracı rolü (N=100) 

 Std. Olm. 
Kastasılay 

Standardize 
Katsayılar t p 

F R2 

 B S.H Beta P AdjR2 

(Sabit) 95,98 1,43  67,237 0,000* 11,68 0,194 

Padua Envanteri 0,12 0,07 0,25 1,566 0,121 (0,00*) 0,177 

Perinatal Anksiyete Ölç. -0,38 0,10 -0,62 -3,892 0,000*   

*p<0,05 

 

Tablo 4’de annelerin Padua Envanteri ve Perinatal Anksiyete Ölçeğinden aldıkları puanların 
Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarına aynı anda etki etme durumu incelenmiş olup, Perinatal 
Anksiyete Ölçeği puanlarının Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarını negatif yönde ve istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilirken (β=-0,38; p<0,05), Padua Envanteri puanlarının 
Maternal Bağlanma Ölçeği puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı 
görülmüştür (p>0,05). Buna göre annelerin Perinatal Anksiyete Ölçeği puanlarının Padua 
Envanteri puanları ile Maternal Bağlanma Ölçeği puanları arasındaki ilişkide aracı bir rolü 
olduğu tespit edilmiştir.  

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı salgının yeni doğum yapan kadınlar üzerindeki obsesif düşünce ve 
kompülsif davranış, perinatal anksiyete geliştirme riskinin maternal bağlanma üzerindeki 
etkisini belirlemektir. Bu düşünceden yola çıkılarak araştırmada; annelerin maternal bağlanma, 
OKB ve perinatal anksiyete düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı, annelerin OKB ve 
perinatal anksiyete düzeylerinin maternal bağlanma düzeylerini yordayıp yordamadığı ve OKB 
ile maternal bağlanma arasındaki ilişkide perinatal anksiyetenin aracı rolü olup olmadığına 
cevap aranmıştır. Bilinmezlik korkusunun hem sağlıklı bireylerde hem de önceden ruh sağlığı 
sorunu yaşayanlarda kaygı düzeylerinin artmasına neden olduğu (North vd., 2009), bu salgınla 
birlikte bireylerin yüksek oranda ruhsal bozukluk bildirdiği, özellikle Covid-19 pandemisinin 
hamile kadınlarda anksiyete seviyelerini ve obsesif-kompülsif semptomlarını arttığı 
bulunmuştur (Brooks vd., 2020; Hossain vd., 2020; Yassa vd., 2020; Saccone vd., 2020; Ravaldi 
vd., 2020; Wu vd., 2020). Bu çalışmada da ele alınan maternal bağlanma, OKB ve perinatal 
anksiyete değişkenleri arasında istatsitiksel olarak anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. Böyle bir 
çalışma daha önce yapılmadığından dolayı bu değişkenler arasındaki anlamlı farklar bu 
çalışmaya özgündür. Maternal bağlanma değişkeni ile obsesif kompülsif belirtiler değişkeni 
arasında negatif yönlü bir ilişki görülmüştür. Yapılan bir çalışmada da benzer olarak postpartum 
dönemdeki ruhsal bozuklukların maternal bağlanmayı olumsuz etkilediği ortaya konmuştur 
(Falceto vd., 2004). Annelerin maternal bağlanma düzeyleri ile perinatal anksiyete ve alt 
boyutlarından aldıkları puanlar arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Yapılan bir 
çalışmada da anksiyetesi yüksek kadınların bebekleriyle daha az etkileşime girdiği ve daha az 
iletişim kurduğu ortaya konmuştur (Field vd., 2009). Annelerin OKB düzeyleri ile perinatal 
anksiyete düzeyleri arasında pozitif yönlü ilişkiler gözlenmiştir. Obsesif-kompülsif belirtilerin 
atması, perianatal anksiyeteyi kötüleştirmektedir. Bu iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki 
saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada majör depresyon öyküsü olan veya gebeliğin başlangıcında 
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depresyon ve anksiyete bozukluğu eş tanılı kadınlarda OKB semptomlarının kötüleşme riskinin 
arttığı bulunmuştur. Ayrıca gebelikte OKB’nin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilediği 
görülmüştür (Uguz vd., 2011). OKB olmayan doğum sonrası dönemde ki kadınlarda görülen 
obsesyon ve kompülsiyonların yaygınlığını ve spesifik semptomlarını tanımlayan bir 
araştırmada; subklinik OKB anksiyete ile ilişkili bulunmuştur. Subklinik obsesyonların ve 
kompülsiyonların varlığı artan anksiyete oranı ile ilişkilidir (Miller vd., 2015). Annelerin obsesif 
kompülsif belirtiler değişkeninin, maternal bağlanma değişkenini negatif yönde yordadığı 
belirlenmiştir. Obsesif-kompülsif belirtilerin arttıkça maternal bağlanmanın azaldığı 
görülmüştür. Perinatal anksiyete değişkeninin alt boyutunda yer alan genel kaygılar ve özel 
korkular, akut anksiyete, ayrılma ve travma düzeylerinin maternal bağlanma düzeylerini negatif 
yönde, mükemmeliyetçilik ve kontrol alt boyutu düzeylerinin ise pozitif yönde yordadığı 
belirlenmiştir. Annelerin kaygı ve korku düzeyleri, travmaya uğrama ihtimalleri arttıkça 
maternal bağlanmalarının azaldığı görülmüştür. Mükemmeliyetçilik ve kontrol düzeyleri ne 
kadar yüksekse maternal bağlanmaları da o kadar yüksektir. Covid-19’un kendisinin bir travma 
olduğu ve virüsten korunmak adına alınan önlemler düşünüldüğünde bu sonuçlar anlam 
kazanmaktadır. İlişkisel kültürel teori gibi feminist ilişkisel teoriler çeşitli konuların ve psikolojik 
sağlık, uyum ve kimlik gelişimi için anlamlı ilişkisel bağlantıların önemini tartışır. Başkalarından 
kopukluğun psikolojik gelişimi sınırladığını ve sıklıkla anksiyeteye yol açtığını varsayar. 
Kültürel bağlamda algılanan desteğin düzeyinin ve kalitesinin psikolojik sağlık veya sıkıntıyı 
daha etkili bir şekilde değerlendirebildiği söylenilebilir. Yapılan bir çalışmada 
mükemmeliyetçiliğin annede kaygı ve stres yaratarak anksiyete semptomlarını tetiklediği 
bulunmuştur (Wardrop ve Popadiuk, 2013). Perinatal anksiyete değişkeninin genel düzeyinin 
maternal bağlanma düzeylerini negatif yönde yordadığı saptanmıştır. Gebelik stresinin 
bağlanmanın en sağlam faktörü olduğu söylenilebilir. Yapılan bir çalışmada hamile kadınların 
ruh halinin bağlanma düzeylerini etkilediğine dair kanıt bulunmuştur (Schmidt vd., 2016). OKB 
ile maternal bağlanma düzeyleri arasındaki ilişki de perinatal anksiyete düzeylerinin aracı rolü 
öne çıkmıştır. Perinatal anksiyete düzeyleri maternal bağlanma düzeylerini negatif yönde 
yordarken, OKB düzeylerinin maternal bağlanmayı yordamadığı tespit edilmiştir. Buna göre 
annelerin perinatal anksiyete düzeylerinin, OKB düzeyleri ile maternal bağlanma düzeyleri 
arasındaki ilişkide aracı bir rol oynadığı bulunmuştur. Obsesif-kompülsif belirtiler ile maternal 
bağlanma arasındaki ilişkiyi perinatal anksiyete düzeyinin belirlediği düşünülebilir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Değişkenler kendi içinde incelendiğinde OKB ve perinatal anksiyete düzeyleri arttıkça, maternal 
bağlanma düzeylerinin azaldığı, OKB düzeyleri arttıkça perinatal anksiyete düzeylerinin de 
arttığı, perinatal anksiyete değişkeninde yer alan genel kaygılar ve özel korkular, akut anksiyete, 
ayrılma ve travma alt boyutlarındaki düzeyler arttıkça, maternal bağlanma düzeylerinin azaldığı, 
mükemmeliyetçilik ve kontrol alt boyut puanları arttıkça maternal bağlanma düzeylerinin de 
arttığı görülmektedir. Bu doğrultuda sonuçlar perinatal anksiyete değişkeni maternal bağlanma 
değişkenini yordarken, obsesif kompülsif belirtiler değişkeninin maternal bağlanma değişkenini 
yordamadığı ve perinatal anksiyete değişkeninin, obsesif kompülsif belirtiler ile maternal 
bağlanma arasında aracı bir rol oynadığına işaret etmiştir.  

Çalışmanın kısıtlılıklarından biri; babaların bağlanmayı geliştirmedeki rolünün 
araştırılmamasıdır. Gelecekteki çalışmalarda değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu veriler 
Türkiye’deki tek bir şehirden elde edildiğinden dolayı genellenemez. Genişletilmiş örneklem 
kullanılarak farklı kültürler üzerinde daha fazla çalışma yapılmalıdır. Çalışma sonuçlarında ilk 
kez anne olanlar ile birden fazla kez anne olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar 
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bulunmuştur. Multitapar ve primipar anneler ile karşılaştırmalı çalışmalar yapılması 
önerilmektedir. Çalışmanın sınırlılıklarından bir diğeri de öz bildirim ölçeklerinin 
kullanılmasıdır. Katılımcının kendi raporu, deneyimin öznel ölçüsünü sağlamaktadır. İkinci 
olarak katılımcılar sağlıklı ve yüksek riskli hamile gruplarını temsil etmemektedir. Üçüncüsü bu 
çalışma kesitsel doğası nedeniyle sonuçlar daha yüksek farkındalıktan kaynaklanan, daha iyi 
anne-bebek bağlanması arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin zamanla değiştiğine yönelik bilgi 
vermemektedir. Yapılacak çalışmalarda bu noktalara odaklanılması önerilmektedir. Çalışma 
pandemi öncesinde psikolojik bozukluk düzeylerinin karşılaştırmasını içermemektedir. Ayrıca 
çalışma pandemi döneminde yeni doğum yapan annelerin obsesif-kompülsif belirti gösterme 
risklerini değerlendiren nadir çalışmalardan biri olarak literatüre katkı sağlamaktadır. Bu 
karşılaştırmayı içeren bir çalışma oldukça verimli olacaktır. Bu çalışma covid negatif olan 
kadınlarda yapılmıştır. Covid pozitif ya da covid geçirmiş annelerle de bir çalışma yapılarak 
sonuçlar karşılaştırılabilir. Postpartum OKB’si olan kadınlarda kullanılmak üzere özel olarak 
tasarlanmış tarama araçları konusunda çalışmalar yapılabilir. Maternal duygu durum 
bozukluklarının özellikle depresif ve anksiyete semptomlarının kavramsal olarak ve doğum 
sonrası dönemin ötesindeki gelişimini ve bunun yanı sıra bunların çocuk gelişimi ve sağlık 
çıktıları üzerindeki etkisini incelemek için boylamsal çalışmaların yapılması oldukça değerli 
olacaktır. 
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Öz 

Artan küresel ısınma ve çevre kirliliği, çevrenin korunmasına ve düzenlenmesine yönelik 
toplumsal bir kaygıya neden olmuş ve bireysel farkındalıkların oluşmasını sağlamıştır. Zamanla 
bireysel farkındalıklar güçlenerek, organizasyonlarda da farkındalık oluşturmaya başlamıştır. 
Her seviyedeki organizasyon içerisinde gerçekleşen bu farkındalık işletmeleri etkilemiştir. 
İşletmeler, çevrenin korunması için insan kaynaklarını nasıl etkin kullanabileceklerine, çevresel 
performanslarını nasıl arttırabileceklerine, sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl ulaşabileceklerine 
yönelik sorulara yanıt arayan yeşil insan kaynakları yönetimine ilgileri artmıştır. Bu çalışmanın 
amacı, ulusal yazında çok yer almamış, yeşil insan kaynakları yönetimi ile ilgili çalışmaları 
sistematik içerik analiz yöntemi ile değerlendirmektir. Analiz sonucunda toplam 17 Yeşil İnsan 
Kaynakları Yönetimi ile ilişkili anahtar kelime tespit edilmiştir. Sürdürülebilir hedeflere ulaşmak 
ve yeşil eğitim ve kalkınmaya ulaşmak anahtar kelimeleri en yüksek sıklığa sahipken, çevresel 
hedeflere ulaşmak en küçük sıklığa sahiptir. 
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Abstract 

Increasing global warming and environmental pollution have caused a social concern for the 
protection and regulation of the environment and have created individual awareness. Over time, 
individual awareness has strengthened, and awareness has begun to be created in organizations. 
This awareness within organizations at all levels has affected businesses. Businesses have 
increased their interest in green human resources management, which seeks answers to questions 
about how they can use human resources effectively for the protection of the environment, how 
they can increase their environmental performance, and how they can reach their sustainability 
goals. The aim of this study is to evaluate the studies on green human resources management, 
which are not covered in the national literature, with a systematic content analysis method. As a 
result of the analysis, a total of 17 Green Human Resources Management related keywords were 
identified. The keywords achieving sustainable goals and achieving green education and 
development have the highest frequency, while achieving environmental goals has the least 
frequency. 
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GİRİŞ  

Sürdürülebilirlik artık küresel bir sorundur. İşletmeler çevresel konuların, rekabet güçleri ve 
uzun vadeli hedefleri üzerindeki etkisini giderek daha fazla önemsemektedir (Paillé vd., 2014). 
Kuruluşlar, çevresel kaygılardan dolayı kamuoyunun tepkisine uğramamaya özen göstermek, 
işletmelerin kamuoyundaki imajını güçlendirmek, kaynakların israfını azaltmak gibi amaçlara 
yönelik olarak politikalar, uygulamalar geliştirmek zorunda kalabilmektedir. İşletmelerin yeşil 
uygulamaları arasında YİKY’ne artan bir ilgi görülmektedir (Yong, Yusliza ve Yusoff, 2016). 
İşletmeler içerisinde çalışanların çevreye yönelik davranışlarını yönetebilme, yeşil politikalar ve 
yeşil uygulamalar geliştirebilmek için, Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi (YİKY)’ne ihtiyaç 
duymaktadır. Çevre yönetiminin İKY'ne entegrasyonu olan stratejik YİKY'ne artan bir ihtiyaç 
vardır (Sudin, 2011). İşletmelerin çevresel hedeflerine ulaşmak için YİKY, çok önemli bir stratejik 
araçtır (Rawasdeh, 2018).  

Bu çalışmanın amacı, YİKY ile ilgili alan yazın kaynaklarını içerik analizi yöntemiyle inceleyerek 
YİKY’nin ile ilgili temel anahtar kelimeleri belirlemek ve bu anahtar kelimelerin alan yazınında 
yer alma sıklıklarını ve oranlarını tespit etmek bununla birlikte kavramın ulusal yazında önemini 
arttırmaktır. Ulusal yazında YİKY kavramı ile ilgili anahtar kelimelerin frekanslarını inceleyen 
bir araştırma makalesi tespit edilememiştir. Dünya içerisinde YİKY kavramı önemini arttırırken, 
maalesef ulusal yazında yeteri kadar önem gösterilmemiştir (Erbaşı, 2021). Araştırma süreci dört 
aşamadan oluşmaktadır: Alan yazın taraması aşamasında içerikler incelenmiş ve eleme 
aşamasında kaynaklar uygunluklarına göre kontrol edilmiştir. Ardından YİKY ile bağlantılı 
anahtar kelimelerine ilişkin veriler toplanmış ve son aşamada bu veriler benzerliklerine ve 
popülerliklerine göre kategorilere ayrılmıştır. 

 

YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  

İnsan kaynakları ve çevre yönetiminin entegrasyonu, yeşil insan kaynakları yönetimi (YİKY) 
olarak bilinen yeni bir bilgi alanına yol açmıştır (de Souza Moraes, vd., 2019). YİKY, İKY’nın 
sürdürülebilir iş hedefindeki rolü olarak tanımlanmaktadır (Jackson, Renwick, Jabbour ve 
Camen, 2011). YİKY, çalışanların çevreci davranışlarını iyileştirmek, çalışan beklentilerini 
karşılamak için yeşil yönetim unsurlarının iş tasarımı, personel alımı, eğitim ve geliştirme, 
motivasyon gibi İKY’nin işlevlerine dahil edilmesi olarak tanımlanır (Shah, 2019). YİKY, bir 
kuruluşun çalışanlarını yeşil, yani çevre dostu yapmayı amaçlayan bir sistemin geliştirilmesi, 
uygulanması ve sürekli bakımıyla ilgili tüm faaliyetlerine atıfta bulunur (Mehta ve Chugan, 
2015). Etkili YİKY, çalışanlara şirketin çevresel performansına katkıda bulunma fırsatları 
sağladığını öneren, çalışanların etkili bir şekilde performans göstermeleri için gereken 
yeteneklere sahip olmalarını sağlayan ve çalışanları bu fırsatlardan ve yeteneklerden çevre dostu 
hedeflere ulaşmak için yararlanmaya motive eden stratejik bir İKY örneğidir (Ren, Tang ve 
Jackson, 2018).   

Sürdürülebilir İKY’nin çevresel sürdürülebilirlikle ilgili ihtiyaçlarla ilgilenen bölümleri, YİKY’in 
önemli bir unsurunu oluşturur (Wagner, 2013). YİKY, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına 
yardımcı olarak kurumsal performansın iyileştirilmesini teşvik eder (Zhang, Luo, Zhang ve 
Zhao, 2019). YİKY’nin ortaya çıkışı, çevresel kaygıya yönelik farkındalığın yanı sıra sosyal ve 
ekonomik refahın iyileştirilmesi hedefini de kapsar (Saeed, Afsar, Hafeez, Khan, Tahir ve Afridi, 
2019). YİKY, yeşil yeteneklerin geliştirilmesini, yeşil çalışanlara sahip olmayı ve yeşil fırsatlar 
sağlamayı amaçlar (Renwick vd., 2013). YİKY uygulamaları, yeşil analiz ve iş tanımı, yeşil işe 
alım, yeşil seçim, yeşil eğitim, yeşil performans değerlendirmesi ve yeşil ödüller gibi 
uygulamaları içerir (Yong vd., 2020). YİKY uygulamaları, kuruluşların elektronik dosyalama, 
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araç paylaşımı, iş paylaşımı, telekonferans ve sanal görüşmeler, geri dönüşüm, tele ulaşım, 
çevrimiçi eğitim, enerji açısından verimli ofis alanları oluşturmak gibi yöntemlerin kullanımını 
içermektedir (Mandip, 2012). YİKY tipik olarak, çalışan bağlılığı yoluyla sürdürülebilir, çevre 
dostu iş ortamı ve rekabet avantajı yaratmak için işe alma ve seçme, eğitim, performans 
incelemesi vb. gibi tüm İK işlevlerinde daha az olası evrak kullanımını içermektedir (Hosain ve 
Rahman, 2016). Bu tür girişimler, daha yüksek verimlilik, daha fazla maliyet düşüşü sağlamayı 
hedeflemektedir (Yusliza vd., 2019). Şirketler, çevre sorunları üzerindeki paydaş baskılarına yanıt 
vermek için de YİKY'yi kullanabilmektedir (Guerci, Longoni ve Luzzini, 2016). Bundan dolayı 
kuruluşlar YİKY uygulamalarını kullanmalıdırlar (Cheema ve Javeed, 2017). 

YİKY uygulamaları, yeşil süreç ve yeşil ürün yoluyla işletmelerin rakipleriyle rekabet etme 
stratejisini desteklemeye yardımcı olmak için yeşil inançlara ve değerlere sahip çalışanları 
edinmek, geliştirmek ve sürdürmek için gereklidir (Singh, Giudice, Chierici ve Graziano, 2020). 
Yeşil İnsan Kaynakları politikaları, yeşil davranışı ortaya çıkarmak için toplu ve bireysel 
yeteneklere odaklanır (Muster ve Schrader, 2011). Bireysel yetenekler, bir bireyin yakın çevresine 
yönelik doğru ve sorumlu davranması ve hareket etmesine yardımcı olması gereken gerekli 
ekolojik bilgi, beceri ve diğer sosyoekonomik davranışlardır (Subramanian, Abdulrahman, Wu 
ve Nath, 2015). YİKY uygulamaları (eğitim, performans yönetimi, çalışan katılımı) çalışanlara 
gerekli yeşil bilgi, yetenek ve becerileri sağlar, çevresel davranışlarını uyumlu hale getirir (Pham, 
Von Thanh, Tučková ve Thuy, 2019). Bu bilgileri örgütsel hedeflere ulaşmak için kullanmalarını 
teşvik eder ve bunun sonucunda işyerinde çevre dostu davranışlar sergilenmesine yol açar 
(Fawehinmi vd., 2019). Çalışanlar organizasyonu çevre dostu olarak algılar ve çevreyi korumaya 
yönelik katkılarına değer verir (Saeed, Afsar, Hafeez, Khan, Tahir ve Afridi, 2019).  Böylelikle, 
çevresel performansa katkıda bulunur (Jeronimo, Henriques, Lacerda, Silva ve Vieira, 2019), 
çalışanların çevresel faaliyetlere katılımını artırır, maliyetleri düşürür ve verimliliği artırır 
(Yusoff, Nejati, Kee ve Amran, 2018), kuruluşun kamuoyu prestijini artırması gözlenebilir 
(Cherian ve Jacob, 2013; Chaudary, 2018). Prestijin artmasıyla büyük potansiyellere sahip 
çalışanların dikkatini çekebilir (Cheema, Pasha ve Javed, 2015). 

YİKY uygulamaları, çalışanların yeşil hedeflere yönelik yetkilendirilmesini artıran yeşil 
faaliyetlere yönelik farkındalığı, motivasyonu ve katılımı artırır (Hameed vd., 2019). YİKY, bir 
yeşil organizasyon kültürünün temel itici gücüdür (Mishra, Sarkar ve Kiranmai, 2014). 
Çalışanları kurumsal sosyal sorumluluk, yani kurumsal yeşil girişimler ve faaliyetler gibi önemli 
bir konulara katılmaya motive eder (Shen, Dumont ve Deng, 2016). Bu çevre dostu uygulamalar 
bir işletmenin iyi bir itibar geliştirmesine, paydaşların baskısını azaltmasına ve uzun vadede 
gelecek nesillere fayda sağlamasına yardımcı olabilir (Tang, Chen, Jiang, Paillé ve Jia, 2017). 
Bunun sonucunda, kuruluşların operasyon maliyetlerini azaltacak, belki de hükümetten 
teşviklere veya vergi indirimlerine yol açacak ve bir kuruluşun itibarını artıracaktır (Yong, 
Yusliza ve Fawehinmi, 2019). Böylelikle çevrenin kirlenmesini önlenebilir (Ghouri vd., 2020). 
Bütün bunlardan yola çıkılarak, YİKY uygulamalarının amacı, doğal kaynakların yanlış 
kullanımını azaltmaktır ve bu, çalışanların çevre sorunları ve önemi hakkında farkındalık 
kazanmaları ile mümkündür (Luu, 2019). Farkındalığı oluşturmak için ise, her bir çalışanı içinde 
yeşillendirme fikrini yaratmalı, geliştirmeli ve muhafaza etmelidir (Opatha, 2013). 

YİKY uygulamaları kimi zaman kamu kuruluşları tarafından zorunlu tutulabilmekte veya yeşil 
uygulamalarla ilgili çeşitli destekler sunulabilmektedir. Dolayısıyla kuruluşlar YİKY 
uygulamalarını, kilit çalışanlarının sahip olması gereken yeşille ilgili yeterliliklerle ilgili olarak 
kamu idareleri tarafından dayatılan açık ticari gereklilikleri yerine getirmek veya yeşille ilgili 
konularda kapsamlı eğitim faaliyetlerini destekleyen kamu kaynaklarından yararlanmak için 
yapabilmektedir (Guerci ve Carollo, 2015). 
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Bir diğer önemli YİKY işlevi, çalışanlara çevresel olaylara yönelik davranışlara teşvik edilmeleri 
için tazminat ve ödül programlarının geliştirilmesidir (Siyambalapitiya, Zhanga ve Liua, 2018). 
YİKY, çalışanların çevresel performanslara katılımlarını belirlemeye devam ederek insanları yeşil 
programda tutmak için karbon kredisi telafilerinden ücretsiz bisikletlere kadar değişen iş yeri ve 
yaşam tarzı faydalarının kullanımı gibi ödüllendirmeleri kapsayabilmektedir (Rani ve Mishra, 
2014). 

Kuruluşlar, çalışanların kuruluş hakkında doğru ve bilinçli algılar geliştirebilmeleri için yeşil 
politikalarını ve çevresel değerlerini mevcut ve potansiyel çalışanlarına etkili bir şekilde 
iletmelidir (Dumont, Shen ve Deng, 2016). Dolayısıyla, sürdürülebilirlik hedeflerine uymak için 
kuruluşlar, davranışları ve çevreye duyarlılığı olan adayları işe almalı (Guerci, Longoni ve 
Luzzini, 2016) ve yeşil insan sermayelerini geliştirmelidir (Chen ve Chang, 2013). 

 

İÇERİK ANALİZİ 

Bu çalışmada, alan yazın taramasının içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Alan yazın 
taramasının içerik analiz yönteminde, niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanılmaktadır. 
Niteliksel içerik analizi, materyaldeki bazı metin öğelerini aramaya ve ardından bu metin 
öğelerine kategoriler atamaya dayanır; nicel içerik analizi ise bu atamaların frekanslarının 
hesaplanmasına dayanmaktadır (Mayring, 2015). Mayring'in (1991) içerik analizi süreç modeli, 
sırasıyla: analiz edilecek çalışmaların tanımlanması ve toplanması, analiz birimlerinin 
tanımlanması, bazı çalışmaların elenmesi ve kategorilerin oluşturulması dahil olmak üzere, 
analiz birimlerine göre çalışmaların değerlendirilmesinden oluşur. Alan yazın taraması için 
anahtar kelime aramasından sonra, özetler, içindekiler tablosu ve gerekirse tüm metin içeriğinin 
analizi ile gereksiz kaynaklar elenmektedir. Ardından, Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi’yle 
ilişkili anahtar kelimeleri tanımlayan ifadeleri bulmak için kalan alan yazın kaynaklarının metni 
analiz edilir. Son adımda kelimeleri ve cümleleri açıklayan benzer anlamlara göre sınıflandırılmış 
ve her bir kategorinin alan yazın kaynaklarındaki sıklıkları hesaplanarak Yeşil İnsan Kaynakları 
Yönetimi’yle ilişkili anahtar kelimelerin alan yazınındaki sıklıkları tespit edilmeye çalışılır.  

 

    Şekil 1: İçerik Analizi Şablonu 

 

İnceleme ve Kısıtlar 

Yapılan alan yazın taraması, iki dilde aşağıdaki anahtar kelimelere (İngilizce ve Türkçe) 
dayanmaktadır: “Green Human Resources Management”, “Green Human Resources”, “Green 
HRM”, “Green Human Resource Management Practices” “Green Human Resources 
Management Strategies”. Anahtar kelimeler, çalışmaların başlıklarında, anahtar kelimelerinde 
veya özetlerinde bulunacak şekilde incelenmiştir. Arama, bilinen ve erişilebilir çevrimiçi veri 
tabanlarında yapılmıştır. Özellikle Web of Sciences, Scopus, Google Scholar veri tabanlarındaki 
çalışmaların yer almasına özen gösterilmiştir. İncelemeler sonucunda 82 çalışmaya ulaşılmıştır. 
Örneklemi İngilizce araştırma makaleleri oluşturmaktadır. Araştırmanın odaklandığı veri 
tabanları en geniş kapsamlı ve kaliteli çalışmaları içermektedir. Ancak bu veri tabanları dışında 
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akademik çalışmaları içeren çok fazla sayıda veri tabanı vardır. Tüm veri tabanlarını içermemesi 
bu çalışmanın en önemli kısıtıdır. Ayrıca örneklemin sadece İngilizce dilinde yapılan çalışmaları 
içermesi de bir diğer kısıttır. Araştırmanın bulguları bu kısıtlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

 

Eleme 

Eleme aşamasının amacı, gereksiz alan yazınındaki kaynaklarını filtrelemektir. Filtrelemek için 
tüm kaynaklar analiz edilir. Daha sonra YİKY’ni karakterize eden özellikler analiz edilir. Pek çok 
çalışma YİKY hakkında bilgi içerirken, bazıları bu bilgileri sağlayamaz ve bundan dolayı daha 
sonraki analiz adımlarından çıkarılmalıdır. Eleme işlemi, içerik analizi, makale özetleri ve 
kitapların içindekiler tablosu üzerinden yapılır. Yetersiz bilgi olması durumunda ana içerik daha 
ayrıntılı olarak analiz edilir. YİKY’ni nitelendirmeden uzak olması veya çalışmanın çok az bir 
kısmında YİKY’ ne yer vermesi sebepleriyle bazı çalışmalar incelenecek çalışmalar kısmından 
alınmıştır. 65 çalışma değerlendirilmeye uygun görülmüştür. Çalışmaların, 50’sini araştırma 
makalesi (%75), 14’ünü derleme makale (%23), 1’ini ise konferans metni (%2) oluşturmaktadır.  

 

Veri Toplama 

Veri toplama, YİKY’ni tanımlayan ve karakterize eden özelliklerin sınıflandırılması için alan 
yazını kaynaklarında taranarak gerçekleştirilmiştir. Toplam 65 alan yazını kaynağından, YİKY 
karakteristik özellikleri olarak 180 kelime öbeği tespit edilmiştir (Tablo 1). Analiz edilen 
çalışmaların büyük bir grubu, özellikleri, becerileri ve doğrudan YİKY ile bağlantılı anahtar 
kelimeler için çerçeveler oluşturmaktadır (Kaynak 6, 9, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 33, 40, 45, 47, 53, 
54, 58, 59). Bazıları YİKY ile ilişkili yalnızca bir anahtar kelimeye odaklanmaktadır. Örneğin 
kaynak 16'da YİKY uygulamalarının yeşil davranışları nasıl etkilendiği incelenmektedir, 46. 
Kaynaktaki çalışma, yeşil sonuçlarla ilişkilendirilebilecek sürdürülebilir hedefleri 
gerçekleştirmeye odaklanmaktadır. Diğer çalışmalarda, YİKY’le bağlantılı anahtar kelimeler, 
çevre yönetimi ile İKY fonksiyonlarının birleşimi ele alacak şekilde düzenlenmektedir. Bazı 
çalışmalarda ise, örneğin bazı yöneticilerle görüşmeler yaparak YİKY uygulamalarda karşılaşılan 
zorlukları özelliklerini pratik uygulamalarla ortaya çıkarmaktadır (22). Birçok çalışma YİKY’nin 
diğer değişkenlere olan etkisini incelemektedir (1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 
25). İncelenen kaynaklar arasında, diğer kaynaklara dayalı olarak YİKY unsurlarını inceleyen bu 
çalışmaya benzer çalışmalar da bulunmaktadır (2, 58). 

Tablo 1. YİKY’nin Karakteristik Özellikleri 

Kaynak  Yıl Türü Yazar Tanım 

1 2011 
Araştırma 
Makalesi 

Jabbour 
Kurumsal çevre performansını sürdürülebilir hale getirmek  
Uzun vadede sürdürülebilir çevre platformunu sağlamak 

2 2011 
Derleme 
Makale 

Jackson, 
Renwick, 

Jabbour ve 
Camen 

Organizasyon kültürünü yeşil kılmak 
Çevresel aktiviteleri desteklemek 
Kuruluşun çevresel hedeflerine olan farkındalığı arttırmak 
Yeşil hedeflere uygun çalışan almak 
Yeşil performans değerlendirilmesi 

3 2011 
Derleme 
Makale 

Muster ve 
Schrader 

Başarılı çevre yönetimine katkıda bulunmak.  
Yeşil davranışı ortaya çıkarmak 

4 2011 
Derleme 
Makale 

Zoogah 

Kuruluşlarda çevresel istenmeyen zararları önlemek 
İş kaynaklarının sürdürülebilir çevre kullanımını için teşvik etmek 
Çevre eğitimiyle çevre yönetimi beceri, bilgi ve tutumlarını çalışanlarını 
kazandırmak, geliştirmek 

5 2012 
Derleme 
Makale 

Mandip 
Sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek 
Sürdürülebilirlik konularında çalışanların farkındalığını arttırmak 

6 2013 
Konferans 

Bildirisi 
Opatha 

Yeşillendirme fikirlerinin çalışanda yer edinmesini sağlamak 
Yeşillendirme fikirlerinin çalışanda geliştirilmesini sağlamak 
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Yeşillendirme fikirlerinin çalışanda muhafaza edilmesini sağlamak 

7 2013 
Derleme 
Makale 

Renwick 

Çevresel sürdürebilirliği sağlamak 
Yeşil yetenekleri geliştirilmek 
Yeşil çalışanlara sahip olmak  
Yeşil fırsatlar sağlamak 

8 2013 
Araştırma 
Makalesi 

Wagner Sürdürebilirliği sağlamada yardımcı olmak 

9 2014 
Araştırma 
Makalesi 

Mishra, Sarkar, 
Kiranmai 

Yeşil organizasyon kültürü oluşturmaya yardımcı olmak 
Çevresel performansı geliştirmek 

10 2014 
Derleme 
Makale 

Rani ve Mishra 
Sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik etmek  
Organizasyonların çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde 
çalışmasına yardımcı olan farkındalık yaratmak  

11 2015 
Derleme 
Makale 

Ahmad, 

Yeşil bir atmosfer yaratmak için bu çevre dostu politikaları planlamak 
ve yürütmek. 
Çalışanları çevre yönetiminde bilinçlendirmek. 
Yeşil iş ortamını oluşturmada yardımcı olmak 
Organizasyonda yeşil kültürü takdirle karşılanmasını sağlamak 

12 2015 
Derleme 
Makale 

Bangwall ve 
Tiwari, 

Kuruluşları yeşillendirmek 
Kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik uygulamalara 
odaklanmak 
Çalışanların çevreye karşı davranışlarını motive etmek  
Sürdürülebilir aşamasın bilincinde olan yeni yetenekleri işe almak 
Yeşil uygulamaları yapanları ödüllendirmek 

13 2015 
Derleme 
Makale 

Mehta ve 
Chugan 

Çalışanları çevre dostu yapmak 

14 2015 
Araştırma 
Makalesi 

O'Donohue ve 
Torugsa 

Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini sağlamak 
Çalışanların çevresel yeteneklerini, motivasyonunu ve bağlılığını 
geliştirmek 
Çevresel hedeflerin işletme düzeyinde desteklenmesini sağlayan 
uygulamalar yapmak 

15 2015 
Derleme 
Makale 

Renwick, 
Jabbour, Muller-

Camen, 
Redman ve 
Wilkinson 

Çevresel sürdürülebilir iş ortamına yönelik ilerlemeyi teşvik etmek 

16 2015 
Araştırma 
Makalesi 

Subramanian, 
Abdulrahman, 

Wu ve Nath 

Çalışanların çevresine yönelik doğru ve sorumlu davranması ve hareket 
etmesine yardımcı olmak 

17 2016 
Derleme 
Makale 

Arulrajah ve 
Opatha, 

İKY işlevlerinin veya uygulamalarının çevresel (yeşil) yönelimi. 
Kurumda çevre dostu kültür ortamı geliştirmek  

18 2016 
Araştırma 
Makalesi 

Dumont, Shen ve 
Deng, 

Yeşil politikalarını ve çevresel değerlerini mevcut ve potansiyel 
çalışanlara etkili bir şekilde iletmek 
Yeşil Eğitim, geliştirme programları oluşturma 

19 2016 
Araştırma 
Makalesi 

Gholami, Rezaei, 
Saman, Sharif ve 

Zakuan 

Çevresel hedeflere katkıda bulunmak 
Kuruluşların çevre yönetimi uygulamalarını benimsemesini sağlamak 

20 2016 
Araştırma 
Makalesi 

Guerci, Longoni 
ve Luzzini 

Sürdürülebilirlik hedeflerine uymak 
Çevreye duyarlılığı olan iş başvuru sahiplerini işe almak 

21 2016 
Araştırma 
Makalesi 

Haddock- Millar, 
Sanyal ve 

Müller-Camen 

Organizasyonları yeşil kılmak 
Çalışanların yeşil uygulamalarına katkı sağlamak 
Çevre performansını arttırmak 

22 2016 
Derleme 
Makale 

Hosain ve 
Rahman 

Sürdürülebilirliği sağlamak 
Çevre dostu iş ortamı yaratmak 
Rekabet avantajı yaratmak 
Maliyetleri düşürmeye yardımcı olmak 
İşletme imajını güçlendirmek 
Çalışanlar arasında çevre dostu ve çevresel öğrenmeyi geliştirmek 

23 2016 
Araştırma 
Makalesi 

Pinzone, Guerci, 
Lettieri ve 
Redman 

Çalışanların çevreye doğru toplu tutum ve davranışlarını geliştirmek 
Çalışanların yeşil faaliyetlere katılımını arttırmak 

24 2016 
Araştırma 
Makalesi 

Shen, Dumont ve 
Deng 

Çalışanların yeşil becerilerini geliştirmek 
Çalışanların çevresel farkındalığını geliştirmeye yardımcı olmak. 
Kurumsal yeşil girişimler ve faaliyetlere katılımı arttırmak. 
Kurumsal yeşil hedefleri gerçekleştirmek 
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25 2016 
Araştırma 
Makalesi 

Yong, Yusliza, 
Yusoff 

Kuruluşu yeşile dönüştürmek 
Organizasyonda yeşil kültür oluşturmak 
Çalışanlarda yeşil karakter oluşturmak 

26 2017 
Araştırma 
Makalesi 

Rayner ve 
Morgan 

Sürdürebilirliği arttırmak 
Personeli çevresel bilgi, yetenek ve motivasyon geliştirme konusunda 
desteklemek  

27 2017 
Araştırma 
Makalesi 

Tang, Chen 
Jiang, Paille ve 

Jia 

Çalışanların çevresel uygulamalara bağlılığını ve katılımını teşvik 
etmek 

28 2017 
Araştırma 
Makalesi 

Yusliza, Othman 
ve Jabbour 

Yeşil yetkilendirme uygulamalarına daha fazla yer vermek 
Kurumun yeşillenmesini sağlamak 

29 2018 
Araştırma 
Makalesi 

Bombiak ve 
Kluska 

İşe alım sürecinde, adaylardan standart olarak ekolojik bir tutuma ve 
birincil öneme sahip çevre korumaya bağlı kalmak  
Çalışanların ekolojik fikirlerini özgürce sunabilecekleri, kaynakların 
daha verimli kullanılmasına katkıda bulunabilecek katılımcı bir çalışma 
ortamının yaratmak 
Çalışanın ekolojik performansının değerlendirilmesi  
Çalışanların ekolojik bilgi edinmelerini ve çevre bilincini artırmak 
Çevre koruma, yenilenebilir enerji, atık azaltma ve enerji tasarrufu 
eğitimi sağlamak 

30 2018 
Araştırma 
Makalesi 

Longoni, Luzzini 
ve Guerci 

Çevresel hedeflere uygun ideal adayları seçmek,  
Çalışanlara yeşil eğitim 
Yeşil katılım yoluyla yeşilleştirme faaliyetlerine katılmaları için yeşil 
yetkinlikler ve kurumsal fırsatlar sağlamak,   
Çevresel sonuçlarla ilgili çalışanlara teşvikler sunmak   

31 2018 
Araştırma 
Makalesi 

Luu 
Çevre yanlısı değerleri hayata geçirmek 
Örgütsel sürdürülebilirlik için ekolojik girişimlerde bulunmak 

32 2018 
Derleme 
Makale 

Ren, Tang ve 
Jackson 

Çevresel performansı geliştirmek 
Sürdürülebilir organizasyonlar oluşturmak 
Çalışanlara şirketin çevresel performansına katkıda bulunma fırsatları 
sağlamayı önermek 
Çalışanların gereken yeteneklere sahip olmalarını sağlamak 
Çevre dostu hedeflere ulaşmak  

33 2018 
Araştırma 
Makalesi 

Siyambalapitiya, 
Zhanga ve Liua 

Organizasyonun çevresel performansını geliştirmek 
Çalışanlarının yeşil dönüşümünü uygulamak. 
Çalışanları yeşil uygulamalara teşvik etmek için ödüllendirmek 

34 2018 
Araştırma 
Makalesi 

Yusoff, Nejati, 
Kee ve Amran 

Çevresel Performansa katkı sağlamak 
Çevresel sürdürebilirliğe yönelik stratejiler geliştirmek 

35 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Al Kerdawy 

Çevreye karşı yeşil değerlere ve tutumlara sahip açık fikirli adayların işe 
alımı 
İş süreçlerindeki ilgili değişiklikleri desteklemek için yeşil eğitimin 
çalışanlara verilmesi 
Performans raporlarında çalışanların yeşil davranışlarına yer vererek 
şirket sosyal sorumluluk kültürünün yayılmasını sağlamak 
Çalışanların yeşil davranışlarını motive etmek için ödüllendirmeye 
başvurmak 

36 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Alzgool, 
Organizasyonu yeşil kılmak ve sürdürmek 
Çalışanların yeşil değerlere sahip olmasında yardımcı olmak 

37 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Cabral ve Dhar 
Sürdürülebilir kalkınma için eğitimi desteklemek 
Çevre dostu faaliyetleri geliştirmek 

38 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Chaudhary 

Çevreye duyarlı çalışanı tercih etmek 
Çalışanların çevre bilincini ve çevre yönetimindeki becerilerini 
geliştirmek için bir öğrenme ve geliştirme sistemi kurmak 
Çevreyle ilgili davranışları ödüllendirmek 
Çevreyle ilgili davranışları değerlendirmek 
Çalışan çevre faaliyetlerine katılımını sağlamak 

39 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Fawehinmi, 
Yusliza, 

Mohamad, 
Faezah ve 

Muhammad 

Çalışanların çevreye yönelik bilgilerini geliştirmek 
İşyerinde çevre dostu davranış sergilemeye yardımcı olmak 

40 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Gul Gilal, 
Ashraf, Gul 

Gilal, Gilal ve 
Chaana 

Çalışanları çevre için davranışlar sergilemede motive etmek 
Kuruluşun çevresel performansına yardımcı olmak 
Yeşil organizasyonel kültürü oluşturmak 



Murat SAĞBAŞ, Fahri Alp ERDOĞAN ve Mustafa SUNDU 

 244 

41 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Hameed, Khan 
Islam, Sheikh ve 

Naeem 

Çalışanların yeşil hedeflere yönelik yetkilendirilmesini artırmak 
Yeşil faaliyetlere yönelik farkındalığı, motivasyonu ve katılımı artırmak 

42 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Islam, Hunt, 
Jantan, Hashim 

ve Chong 
Sürdürülebilir iş ortamı oluşturmak 

43 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Jeronimo, 
Henriques, 

Lacerda, Silva ve 
Vieira 

Çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyerek çevresel performansa 
katkıda bulunmak 

44 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Kim, Kim, Choi 
ve Phetvaroon 

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamada yardımcı olmak 
Çevre dostu faaliyetleri artırmak 
Çalışanların yeşil davranışlarına olumlu etkide bulunmak 

45 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Moktadir, 
Dwivedi, Ali, 

Paul, Kabir 
ve Madaan 

Çalışanların sağlığını korumak 
Çevreyi korumak 

46 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Mousa ve 
Othman 

Sürdürülebilirliği sağlamak 
Yeşil Kültür oluşturmak 

47 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Pham, Tučkova 
ve Jabbour 

Bireylerin yeşil davranışlarını geliştirmek 
Bireylerin yeşil davranışları için eğitim programları hazırlamak 

48 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Pham, Thanh, 
Tučková ve 

Thuy 

Çalışanlara gerekli yeşil bilgi, yetenek ve becerileri sağlamak 
Çalışanları çevreye uyumlu hale getirmek 
Yeşil faaliyetlere katılma fırsatı vermek 

49 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Roscoe, 
Subramanian, 

Jabbour ve 
Chong 

Çevreye duyarlı çalışanlardan oluşan bir kurumsal kültür sağlamak 

50 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Saeed, Afsar, 
Hafeez, 

Khan,Tahir ve 
Afridi 

Yeşil işgücü ordusu oluşturmak 
Çalışanlar arasında çevre bilinci oluşturmak 
Çalışanlarda çevre yanlısı tutumlar geliştirmek 

51 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Shah 
Çalışanların çevreci davranışlarını iyileştirmek 
Çalışanların çevreye yönelik beklentilerini karşılamak 

52 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Yong, Yusliza ve 
Fawehinmi 

Rekabet avantajı oluşturmaya yardımcı olmak 
Sürdürebilirliğe yardımcı olmak  
İş ortamında yeşil davranışlarını teşvik etmek 

53 2019 
Derleme 
Makale 

Yong, Yusliza, 
Ramayah ve 
Fawehinmi 

Kuruluşların çevresel olarak sürdürülebilir iş uygulamalarının 
çalışmasına yardımcı olmak 
Çevre yönetimi konusunda çalışan becerilerinin eğitim ve gelişiminin 
sağlamak 
Çevre yönetimi konusunda performans değerlendirme sistemlerinin 
geliştirilmek 
Çevre yönetimi konusunda ödüllendirme sistemlerinin geliştirilmek 

54 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Yusliza, 
Norazmi, 
Jabbour, 

FernandoFawehi
nmi ve Seles 

Bir kuruluşun ticari operasyonlarının çevresel yönlerine vurgu yapmak 
Kirliliği azaltmak 
Çalışanların yeşil performanslarını değerlendirmek 
Çalışanların yeşil görevlerini tanımlamak  
Çalışanların yeşil performanslarını ödüllendirmek 

55 2019 
Araştırma 
Makalesi 

Zhang, Luo, 
Zhang ve Zhao 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak 
Ekonomik hedefler ve çevresel hedefler arasındaki çelişkiyi dengelemek 
Yeşil davranışları geliştirmek 

56 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Aboramadan 

İş yerinde çalışanların çevresel farkındalığını arttırmak,  
Yeşil eğitim ve geliştirme programları sağlamak,  
Etkili yeşil performans değerlendirme  
Yeşil ödüllendirme sistemleri oluşturmak 
Açık yeşil işe alma politikaları oluşturmak  

57 2020 
Derleme 
Makale 

Amrutha ve 
Geetha 

Yeşil değerlere sahip çalışanlara sahip olmak 
Yeşil yeteneklerin korunması, en iyi yeşil yetenekleri geliştirmek ve elde 
etmek yeşil eğitim faaliyetleri sağlamak 
Yeşil davranışların değerlendirilmesi,  
Yeşil davranışların ödüllendirilmesi 
Çalışanların işyerinde yeşil girişimlerde bulunmaları için teşvik etmeleri 

58 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Ansari, Farrukh 
ve Raza 

Yeşil işe alım, seçim  
Eğitim süreçleri yoluyla çalışanlarda yeşil yeteneklerin geliştirilmesi 
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Çevreci çalışanların motivasyonunu sürdürmek 
Çevre dostu bir organizasyon kültürü oluşturmak 
 Çalışanların yeşil faaliyetlere katılımını teşvik etmek 

59 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Anwar,Mahmoo
d, Yusliza, 
Ramayah, 

Faezah ve Khalid 

Çalışanda yeşil farkındalığı oluşturmak,  
Yeşil işveren markası oluşturmak 
Aday seçimi için yeşil kriterler hazırlamak. 
Organizasyonun çevresel hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanlara 
motive etmek. 

60 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Ghouri,Mani, 
Khan, Khan ve 

Srivastava 
Çevreye yönelik davranışların geliştirilmesi 

61 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Malik, Cao, 
Mughal, Kundi 

Mughal ve 
Ramayah 

Doğal kaynakların yanlış kullanımını azaltmak 
Çalışanların çevre hakkında farkındalık kazanmasını sağlamak 
Uygulamaları çevre ile uyumlu hale getirmek 

62 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Obeidat, Bakri ve 
Elbanna 

Çevreye duyarlı çalışanları cezbetmek, geliştirmek ve elde tutmak  
Çevresel konulara önem vermek 
Çevresel sürdürülebilirlik 

63 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Singh, Giudice, 
Chierici ve 
Graziano 

Yeşil süreç ve yeşil ürün yoluyla işletmenin rakipleriyle rekabet etme 
stratejisini desteklemeye yardımcı olmak 
Yeşil inançlara ve değerlere sahip çalışanları edinmek,  
Yeşil inançlara ve değerlere sahip çalışanları geliştirmek ve sürdürmek  

64 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Yong, Yusliza, 
Ramayah, 

Jabbour Sehnem 
ve Mani 

Sürdürülebilir strateji ve çevre geliştirme 
Çalışanları şirketin çevre stratejisiyle uyumlu hale getiren bütünsel bir 
bakış açısına sahip olmasını sağlamak 

65 2020 
Araştırma 
Makalesi 

Yu, Chavez, 
Feng, Wong ve 

Fynes 
Çevresel performansa katkıda bulunmak 

Kategorilendirme ve Sıklık Analizi  

Kategorilendirme süreci üç eylemden oluşmaktadır: Yinelenenleri bulmak, benzer anlamlara 
sahip olanları bulmak ve bunları aynı kategori altında sınıflandırmak. Bazı tanımlayıcı kelimeler 
veya ifadeler, anlam bakımından aynı, eş anlamlı veya benzer olanlar aynı kategoride yer 
almıştır. Örneğin “çevresel performans”, birçok çalışmada aynı şekilde kullanılan bir kavramdır. 
“Çevresel bilinç” ve “Çevresel farkındalık” anahtar kelimeleri eş anlamlıdır. Bazı tanımlarda 
birbirine yakın anlamda olanlar aynı kategoriye dahil edilir. Örneğin “kirliliği azaltmak” ifadesi, 
“çevreyi korumak” ile benzer anlamlara sahiptir. Bundan dolayı aynı kategori altında yer alır. 
Bütün bu işlemlerin sonucunda, YİKY ile ilişkilendirilebilecek 17 anahtar kelime kategorisi 
belirlenmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. YİKY ile İlişkili Anahtar Kelime Kategorilerinin Sıklık Analizi 

YİKY ile bağlantılı anahtar kelimelerin kategorileri Sıklık % 
Çevresel Hedefleri gerçekleştirebilme 5 2,78 
Yeşil Davranışlar oluşturabilme 6 3,30 
Yeşil Politikalar tasarlayabilme 6 3,30 
Rekabet Avantajı sağlayabilme 6 3,30 
Yeşil Performans Yönetimi 8 4,40 
Çevresel Performans 9 5 
Çalışanların çevre ile ilgili faaliyetlerine maaş ve ödül 9 5 
Yeşil Organizasyona dönüştürebilme 9 5 
Yeşil işe Alım 9 5 
Çevresel faaliyetleri motive etme 10 5,50 
Çalışanların Katılımı ve Yetkilendirmesi 10 5,50 
Organizasyonel Yeşil Kültürü oluşturabilme 10 5,50 
Çevresel Farkındalık oluşturabilmek 11 6,10 
Yeşil Çalışanlara sahip olabilmek 11 6,10 
Çevresel Uygulamalar yapabilmek 13 7,20 
Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek 24 13,30 
Yeşil Eğitim ve Geliştirme 24 13,30 
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YİKY ile bağlantılı anahtar kelimelerin sıklık yüzdesi, ilgili kategorilerin tüm kaynaklarda geçme 
yüzdesi ile hesaplanmıştır. Örneğin “Sürdürülebilir hedeflerine ulaşabilmek” kategorisinin 
%13,3 yer alma yüzdesi, bu kategorinin geçmiş olduğu 180 kelime öbeğinin arasında 24 defa 
geçtiğini belirtmektedir.  

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Alan yazın tarihsel sırayla incelendiğinde YİKY bağlantılı çalışmaların 2011 yılına ortaya çıktığı 
görülmektedir. 2011-2013 yılları arasında çevreye uyum ve sürdürülebilirlik perspektifinden ve 
yeşil uygulamalara yönelik farkındalığın artırılması bağlamında YİKY konuları araştırma 
çerçevesine girmektedir. 2013-2015 yılları arasında yeşil yetenek, yeşil iş ortamı oluşturma ve 
çalışanların yeşil çevreye karşı bilinçli davranışlarını ödüllendirme kavramlarının alan yazına 
girdiği görülmektedir. 2016 yılında alan yazında YİKY ilişkin kavramların iyice yerleştiğini ve 
YİKY’nin kavramsal çerçevesinin çizilmeye başlandığı görülmektedir. Bu kapsamda yeşil 
politikalarını ve çevresel değerlerini mevcut ve potansiyel çalışanlara etkili bir şekilde iletmek, 
yeşil eğitim, geliştirme programları oluşturma, çevreye duyarlılığı olan iş başvuru sahiplerini işe 
almak, organizasyonları yeşil kılmak, çalışanların yeşil uygulamalarına katkı sağlamak, çevresel 
öğrenmeyi geliştirmek, çalışanların çevreye doğru toplu tutum ve davranışlarını geliştirmek, 
çalışanların yeşil becerilerini geliştirmek gibi kavramların alan yazına girdiği tespit edilmiştir. 
2017-2018 yılları arasında YİKY fonksiyonlarının yeşil uygulamalara odaklandığı görülmektedir. 
Bu tarihlerde alan yazında, çalışanların çevresel uygulamalara bağlılığını teşvik etmek, işe alım 
sürecinde, adaylardan standart olarak ekolojik bir tutuma ve birincil öneme sahip çevre 
korumaya bağlı kalmak, çalışanın ekolojik performansının değerlendirilmesi, çevre koruma, 
yenilenebilir enerji, atık azaltma ve enerji tasarrufu eğitimi sağlamak, çevresel hedeflere uygun 
ideal adayları seçmek, çalışanlara yeşil eğitim, yeşil katılım yoluyla yeşilleştirme faaliyetlerine 
katılmaları için yeşil yetkinlikler ve kurumsal fırsatlar sağlamak gibi kavramlar ön plana 
çıkmaktadır. 2019 yılında YİKY ilişkili çalışmalarda niceliksel olarak belirgin bir artış 
gözlenmektedir. Bu çalışmalarda geçmiş yıllarda ortaya çıkan kavramların incelendiği 
görülmektedir. Yeni kavram olarak Çevreye karşı yeşil değerlere ve tutumlara sahip açık fikirli 
adayların işe alımı ve Yeşil organizasyonel kültürü oluşturma konuları dikkat çekmektedir. 2020 
yılında ise çok sayıda çalışma yapılmış Yeşil işe alım, seçim ve Yeşil işveren markası oluşturmak 
kavramları alan yazına girmiştir. 

Yapılan uluslararası çalışmalarda YİKY, yeşil yetkinlikler, yeşil tutumlar yeşil davranışlar, yeşil 
sonuçlar şeklinde gruplanmıştır (Opatha ve Arolrajah, 2014). Yeşil yetkinlikler, bir 
organizasyonun çevreye yönelik başarılı uygulamalar yapabilme kapasitesini ifade etmektedir. 
Yeşil yetkinliklerin iyi değerlendirilmesiyle, başarılı yeşil sonuçlar almak için gereken yeşil 
politikaların daha gerçekçi bir zemine oturtulması sağlanabilmektedir. Bütün bunlarla beraber, 
yeşil organizasyon oluşturmak, yeşil organizasyon kültürü oluşturmak, organizasyonların 
çevreye yönelik sahip olması gereken yeteneklerin geliştirilmesinde yardımcı olabilmekte, 
böylelikle yeşil yetkinliklerin güçlenmesini sağlayabilmektedir. Buradan yola çıkılarak, yeşil 
yetkinlik öğesinin içerisinde organizasyonları yeşil hale getirmek, organizasyonel yeşil kültür 
oluşturmak anahtar kelimelerinin yer alabileceği değerlendirilebilmektedir. Araştırmamıza göre, 
yeşil yetkinlik başlığı altında değerlendirilebilecek anahtar kelimelerin alan yazınında yer alma 
yüzdesi 10,5tir. Yeşil yetkinlik öğesinin içerisinde organizasyonları yeşil kılmak ve 
organizasyonel yeşil kültür oluşturmak anahtar kelimeleri alan yazınında yer alma yüzdeleri 
arasındaki yakınlık, bu iki kavramın temel olarak birbirine benzerliğinde kaynaklanabilmektedir.  

YİKY, sürekli olarak çevresel uygulamalar geliştirmek amacına sahip olması ve sürdürülebilirliği 
sağlamayı amaçlaması sebebiyle sistematik bir şekilde hedefler oluşturmak ve geliştirmek 
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durumunda kalabilmektedir. YİKY bu yönüyle sürekli olarak yeşil politikalar düzenleme 
ihtiyacını oluşturmaktadır. Yeşil Politikalar, yeşil bir atmosfer yaratmak için bu çevre dostu 
politikaları planlamak ve yürütmek (Ahmad, 2015), yeşil politikalarını ve çevresel değerlerini 
mevcut ve potansiyel çalışanlara etkili bir şekilde iletmek (Fawehinmi, Yusliza, Mohamad, 
Faezah ve Muhammad, 2019), kuruluşların çevre yönetimi uygulamalarını benimsemesini 
sağlamak (Ghouri, Mani, Khan, Khan ve Srivastava, 2020), çalışanları şirketin çevre stratejisiyle 
uyumlu hale getiren bütünsel bir bakış açısına sahip olmasını sağlamayı (Yong, Yusliza, 
Ramayah, Jabbour, Sehnem ve Mani, 2020) kapsamaktadır.  

YİKY, çevreye yönelik hassasiyeti olan çalışanlara kuruluşun sahip olmasını hedeflemektedir. 
Böylelikle çevrenin korunması, kaynakların verimli kullanılması daha da kolaylaşabilecektir. 
Yeşil Organizasyon oluşturmak anahtar kelimesi, yeşil iş ortamını oluşturmada yardımcı olmayı 
(Ahmad, 2015), organizasyonu yeşil kılmak ve sürdürmeyi (Alzgool, 2019), işletmenin 
yeşillenmesini sağlamayı (Yusliza, Othman ve Jabbour, 2017), kuruluşu yeşile dönüştürmeyi 
(Yong, Yusliza ve Yusoff, 2016), kuruluşları yeşillendirmeyi (Bangwall ve Tiwari, 2015), 
organizasyonları yeşil kılmayı (Mishra, Sarkar ve Kiranmai, 2014), çalışanların ekolojik fikirlerini 
özgürce sunabilecekleri, kaynakların daha verimli kullanılmasına katkıda bulunabilecek 
katılımcı bir çalışma ortamını yaratmayı (Bombiak ve Kluska, 2018), çevre dostu iş ortamı 
oluşturmayı (Hosain ve Rahman, 2016) kapsamaktadır. 

Çalışanların, kuruluş olarak çevreye yönelik davranışlarının kuruluş içerisinde çevresel inanç ve 
değerleri oluşturmasına organizasyonel yeşil kültür denilebilmektedir. Yeşil kültüre sahip 
çalışanlardan oluşan organizasyonlar, faaliyetlerinde çevreye yönelik kaygılara sahip olup 
çevrenin korunmasına özen gösterirler. Organizasyonel yeşil kültürü oluşturabilmek, 
organizasyonda yeşil kültürü takdirle karşılanmasını sağlamayı (Ahmad, 2015), işletmede çevre 
dostu kültür ortamı geliştirmeyi (Arulrajah ve Opatha, 2016), organizasyon kültürünü yeşil 
kılmayı (Guerci, Longoni ve Luzzini, 2016; Jackson, Renwick, Jabbour ve Camen, 2011; 
O'Donohue ve Torugsa, 2015; O'Donohue ve Torugsa, 2015), yeşil organizasyon kültürü 
oluşturmaya yardımcı olmayı (Mishra, Sarkar ve Kiranmai, 2014), yeşil işgücü ordusu 
oluşturmayı (Saeed, Afsar, Hafeez, Khan,Tahir ve Afridi, 2019), çevreye duyarlı çalışanlardan 
oluşan bir kurumsal kültür sağlamayı (Roscoe, Subramanian, Jabbour ve Chong, 2019 ) ele 
almaktadır.       

Yeşil tutumlar, işletme içerisinde yer alan çalışanların çevreye yönelik davranış öncesi fikirlerini 
ifade eden bir kavram olarak yer almaktadır. Çalışanların çevreye yönelik düşüncelerine 
etkilemeye yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. İKY yeşil tutumları geliştirmek için çevresel 
farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler geliştirebilirler. YİKY, Yeşil tutumları etkilemeye 
yönelik çevresel uygulamalar yaparak, çalışanlarda yeşil davranışların oluşmasını 
sağlayabilmektedir. Çevre dostu faaliyetleri arttırmak (Kim, Kim, Choi ve Phetvaroon, 2019), 
geliştirmek (Cabral ve Dhar, 2019), doğal kaynakların yanlış kullanımını azaltmak (Malik, Cao, 
Mughal,Kundi Mughal ve Ramayah, 2020), kirliliği azaltmak (Yusliza, Norazmi, Jabbour, 
Fernando, Fawehinmi ve Seles, 2019), çevreyi korumak (Moktadir, Dwivedi, Ali, Paul, Kabir ve 
Madaan, 2019), uygulamaların çevre dostu haline getirmek (Malik, Cao, Mughal, Kundi Mughal 
ve Ramayah, 2020), YİKY’nin çevresel uygulamalarını oluşturmaktadır. Araştırmamıza göre, 
yeşil tutumların alan yazınında yer alma yüzdesi 16,6’dır. 

YİKY faaliyetleriyle çevrenin korunmasının önemini ifade eder. Çevresel farkındalık oluşturmak 
anahtar kelimesi, çalışanlar arasında çevre bilinci oluşturmayı (Saeed, Afsar, Hafeez, Khan,Tahir 
ve Afridi, 2019), çalışanları çevre yönetiminde bilinçlendirmeyi (Ahmad, 2015; Malik, Cao, 
Mughal, Kundi Mughal ve Ramayah, 2020), çalışanların çevresel farkındalığını geliştirmeyi 
(Shen, Dumont ve Deng, 2016), çevresel farkındalığını arttırmayı (Aboramadan, 2020), kuruluşun 
çevresel hedeflerine olan farkındalığı arttırmayı (Jabbour, 2011; Mandip, 2012), 
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organizasyonların çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına yardımcı olan 
farkındalık yaratmayı (Rani ve Mishra, 2014) içerisinde bulundurmaktadır. 

Yeşil tutumlar başlığı altında yer alabilecek yeşil çevresel uygulamalar yapmak anahtar kelimesi, 
diğer yeşil tutumlar altında değerlendirilebilecek anahtar kelimelere göre alan yazınında daha 
fazla yer verildiği dikkat çekmektedir. Alan yazınına dayanarak, çevresel uygulamaların 
yapılmasının çalışanlarının faaliyetlerini yürütürken çevreye özenli bir şekilde yapmasına 
yardımcı olma hususundaki etkisi, diğer yeşil tutum değerlendirilebilecek anahtar kelimelerine 
göre daha fazla olabileceği değerlendirilebilir. 

Yeşil davranışlar, işletmelerin çevre için yaptığı uygulamaları ifade etmektedir. YİKY yeşil 
davranışları oluşturmak için, çalışanların yeşil faaliyetler gerçekleştirmesi için motive etmeye 
çalışabilirler, çalışanların yeşil faaliyetleri için teşvik veya ödüllendirebilirler, çalışanları yeşil 
faaliyetlerinin katılımını sağlayabilir, yeşil faaliyetler için yetkilendirilebilir. YİKY, yeşil 
davranışların sağlanması için çevreye duyarlı olan çalışanları işe alabilir, çalışanları yeşil 
faaliyetler için eğiterek ve geliştirerek yeşil çalışan haline getirebilir. YİKY, çalışanları yeşil 
davranışlarının performansını ölçerek, yeşil davranışların iyileştirilmesi veya geliştirilebilmesi 
için çalışmalar yapabilir. Buradan yola çıkılarak, yeşil davranışlar öğesinin içerisinde yeşil eğitim 
ve geliştirme, yeşil çalışanlara sahip olabilmek, çalışanların katılımı ve yetkilendirmesi, çevresel 
faaliyetleri motive etme, yeşil işe alım, yeşil davranışlara katkıda bulunma, çalışanların çevre ile 
ilgili faaliyetlerine maaş ve ödül anahtar kelimelerinin yer alabileceği değerlendirilebilmektedir. 
Araştırmamıza göre, yeşil davranış öğesinde yer alabilecek anahtar kelimelerin alan yazınında 
yer alma yüzdesi 48,3’tür. 

YİKY, yeşil davranışları etkilemeye yönelik çevresel uygulamalar yaparak yeşil sonuçların 
iyileştirilmesini ve hatta yeşil innovasyonların oluşmasını sağlayabilir. Yeşil davranış oluşturmak 
anahtar kelimesi, işyerinde çevre dostu davranış sergilemeye yardımcı olmayı (Gholami, Rezaei, 
Saman, Sharif ve Zakuan, 2016), yeşil davranışı ortaya çıkarmayı (Muster ve Schrader, 2011), 
bireylerin yeşil davranışlarını geliştirmeyi (Pham, Tučkova ve Jabbour, 2019), çalışanların çevreci 
davranışlarını iyileştirmeyi (Shah, 2019), çalışanların yeşil davranışlarına olumlu etkide 
bulunmayı (Kim, Kim, Choi ve Phetvaroon, 2019), iş ortamında yeşil davranışlarını teşvik etmeyi 
(Yong, Yusliza ve Fawehinmi, 2019) içerisinde barındırır. 

YİKY, çalışanların çevresel uygulamaları yaparken daha istekli olmasını sağlar. Yeşil faaliyetler 
için motive etmek anahtar kelimesi, çalışanları çevre için davranışlar sergilemede motive etmeyi 
(Guerci, Longoni ve Luzzini, 2016), çalışanların işyerinde yeşil girişimlerde bulunmaları için 
teşvik etmeyi (Amrutha ve Geetha, 2020), çevreci çalışanların motivasyonunu sürdürmeyi 
(Ansari, Farrukh ve Raza, 2020), organizasyonun çevresel hedeflerini gerçekleştirmek için 
çalışanlara motive etmeyi (Anwar, Mahmood, Yusliza, Ramayah, Faezah ve Khalid, 2020), 
çalışanların çevreye karşı davranışlarını motive etmeyi (Bangwall ve Tiwari, 2015), çalışanların 
çevresel yeteneklerini, motivasyonunu ve bağlılığını geliştirmeyi (Dumont, Shen ve Deng, 2016), 
personeli çevresel bilgi, yetenek ve motivasyon geliştirme konusunda desteklemeyi (Rayner ve 
Morgan, 2017), yeşil fırsatlar sağlamayı (Renwick, 2013), çalışanların çevreye yönelik 
beklentilerini karşılamayı (Shah, 2019), çalışanların çevresine yönelik doğru ve sorumlu 
davranması ve hareket etmesine yardımcı olmayı (Subramanian, Abdulrahman, Wu ve Nath, 
2015) kapsamaktadır. 

YİKY, çalışanların çevreye yönelik iyi uygulamalarını ödüllendirerek bu uygulamaların 
yaygınlaşmasını teşvik eder. Ödül ve maaş verme anahtar kelimesi, yeşil ödüllendirme sistemleri 
oluşturmayı (Aboramadan, 2020), çalışanların çevresel davranışlar için ödüllendirmeye 
başvurmayı (Al Kerdawy, 2019; Chaudhary, 2019), yeşil uygulamaları yapanları ödüllendirmeyi 
(Amrutha ve Geetha, 2020; Bangwall ve Tiwari, 2015; Siyambalapitiya, Zhanga ve Liua, 2018; 
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Yusliza, Norazmi, Jabbour, Fernando, Fawehinmi ve Seles, 2019), çevresel sonuçlarla ilgili 
çalışanlara teşvikler sunmayı (Longoni, Luzzini ve Guerci, 2018), ödüllendirme sistemlerinin 
geliştirilmeyi (Yong, Yusliza, Ramayah ve Fawehinmi, 2019) içermektedir.  

YİKY, çalışanların çevreye faaliyetlere katılımını artırır, çevreye yönelik faaliyetlerde görev verir. 
Çalışanların katılımı ve yetkilendirmek anahtar kelimesi, çalışan çevre faaliyetlerine katılımını 
sağlamayı (Ansari, Farrukh ve Raza, 2020; Chaudhary, 2019; Shen, Dumont ve Deng, 2016; Tang, 
Chen, Jiang, Paille ve Jia, 2017), yeşil faaliyetlere yönelik katılımı artırmayı (Hameed, Khan Islam, 
Sheikh ve Naeem, 2019; Pinzone, Guerci, Lettieri ve Redman, 2016), çalışanların yeşil hedeflere 
yönelik yetkilendirilmesini artırmayı (Hameed, Khan, Islam, Sheikh ve Naeem, 2019; Yusliza, 
Othman ve Jabbour, 2017), katılım yoluyla yeşilleştirme faaliyetlerine katılmaları için yeşil 
yetkinlikler ve kurumsal fırsatlar sağlamayı (Longoni, Luzzini ve Guerci, 2018; Pham, Thanh, 
Tučková ve Thuy, 2019) kapsamaktadır.  

YİKY, çalışanlarının çevreye bilinci kazanması, çevreye yönelik davranışlarının geliştirilmesi için 
eğitim programları ve geliştirme programları düzenlerler. Yeşil eğitim ve geliştirme anahtar 
kelimesi, yeşil eğitim ve geliştirme programları sağlamayı (Aboramadan, 2020; Amrutha ve 
Geetha, 2020; Fawehinmi, Yusliza, Mohamad, Faezah ve Muhammad, 2019; Longoni, Luzzini ve 
Guerci, 2018; Pham, Tučkova ve Jabbour, 2019), iş süreçlerindeki ilgili değişiklikleri desteklemek 
için yeşil eğitimin çalışanlara verilmesini (Al Kerdawy, 2019), çalışanların çevreye yönelik 
bilgilerini geliştirmeyi (Gholami, Rezaei, Saman, Sharif ve Zakuan, 2016), çalışanların çevre 
bilincini ve çevre yönetimindeki becerilerini geliştirmek için bir öğrenme ve geliştirme sistemi 
kurmayı (Chaudhary, 2019), çevre yönetimi konusunda çalışan becerilerinin eğitim ve 
gelişiminin sağlamayı (Yong, Yusliza, Ramayah ve Fawehinmi, 2019), çalışanlar arasında çevre 
dostu ve çevresel öğrenmeyi geliştirmeyi (Hosain ve Rahman, 2016), eğitim yoluyla çalışanlarda 
yeşil yeteneklerin geliştirilmesini (Ansari, Farrukh ve Raza, 2020; Pham, Thanh, Tučková ve 
Thuy, 2019; Ren, Tang ve Jackson, 2018; Renwick, 2013; Shen, Dumont ve Deng, 2016; Singh, 
Giudice, Chierici ve Graziano, 2020; Zhang, Luo, Zhang ve Zhao, 2019), çevre koruma, 
yenilenebilir enerji, atık azaltma ve enerji tasarrufu eğitimi sağlamayı (Bombiak ve Kluska, 2018), 
sürdürülebilir kalkınma için eğitimi desteklemeyi (Cabral ve Dhar, 2019), çevreye yönelik 
davranışların geliştirilmesi (Gul Gilal, Ashraf, Gul Gilal, Gilal ve Chaana, 2019; Pinzone, Guerci, 
Lettieri ve Redman, 2016; Zoogah, 2011), çalışanlarının yeşil dönüşümünü sağlamayı 
(Siyambalapitiya, Zhanga ve Liua, 2018 ) içerisine dahil etmektedir. 

YİKY, çevreye duyarlı çalışanların kuruluş içerisinde yer almasını sağlar. YİKY’nin yeşil işe alım 
anahtar kelimesi, çevreye karşı yeşil değerlere ve tutumlara sahip açık fikirli (Al Kerdawy, 2019), 
sürdürülebilirlik aşamasının bilincinde (Bangwall ve Tiwari, 2015), çevre duyarlılığına sahip 
(Haddock- Millar, Sanyal ve Müller-Camen, 2016), çevresel hedeflere uygun ideal adayları 
seçmeyi (Longoni, Luzzini ve Guerci, 2018), açık yeşil işe alma politikaları oluşturmayı 
(Aboramadan, 2020), aday seçimi için yeşil kriterler hazırlamayı (Anwar, Mahmood, Yusliza, 
Ramayah, Faezah ve Khalid, 2020) içerisinde bulundurur. 

YİKY, çalışanların çevreyi korumaya yönelik değerlere sahip olmasını, çevre için faaliyetlerde 
bulunmasını, kısaca yeşil çalışana sahip olmak ister. Yeşil çalışanlara sahip olmak anahtar 
kelimesi, çalışanların yeşil görevlerini tanımlamayı (Yusliza, Norazmi, Jabbour, Fernando, 
Fawehinmi ve Seles, 2019), çalışanları çevre dostu yapmayı (Mehta ve Chugan, 2015), çalışanları 
çevreye uyumlu hale getirmeyi (Pham, Thanh, Tučková ve Thuy, 2019), çalışanlarda yeşil 
karakter oluşturmayı (Yong, Yusliza ve Yusoff, 2016), yeşillendirme fikirlerinin çalışanda yer 
edinmesini, geliştirilmesini, muhafaza edilmesini sağlamayı (Opatha, 2013), yeşil değerlere sahip 
çalışanlara sahip olmayı (Amrutha ve Geetha, 2020) kapsamaktadır. 
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Yeşil performans yönetimi, etkili yeşil performans değerlendirmeyi (Aboramadan, 2020), 
performans raporlarında çalışanların yeşil davranışlarına yer vererek şirket sosyal sorumluluk 
kültürünün yayılmasını sağlamayı (Al Kerdawy, 2019), yeşil davranışların değerlendirilmesini 
(Amrutha ve Geetha, 2020; Chaudhary, 2019), çalışanın ekolojik performansının 
değerlendirilmesini (Bombiak ve Kluska, 2018; Jackson, Renwick, Jabbour ve Camen, 2011), çevre 
yönetimi konusunda performans değerlendirmeyi (Yong, Yusliza, Ramayah ve Fawehinmi, 2019; 
Yusliza, Norazmi, Jabbour, Fernando, Fawehinmi ve Seles, 2019) içerisine dahil etmektedir. 

Yeşil davranış başlığı altında değerlendirilebilecek yeşil eğitim ve geliştirme, diğer yeşil davranış 
anahtar kelimelerine göre alan yazınında daha fazla yer verildiği dikkat çekmektedir. Bunun 
sebebi davranışlarını değiştirebilmede hangi faaliyetlerin etkili olabileceğine dair genel düşünce 
ile ilgili olabilir. Alan yazınına göre, bir çalışanda görmek istenilen davranışın o çalışanda yer 
edinmesi için eğitim vermenin, gelişim programları hazırlamanın, o çalışanın motive 
edilmesinden, yetkilendirilmesinden veya diğer yeşil davranış altında yer alabilecek anahtar 
kelimelerinden daha faydalı olabileceğine değerlendirmesinde bulunulabilir. Yeşil davranışlar 
kısmında ikincil düzeyde ağırlığa sahip olan yeşil çalışan anahtar kelimesinin, yeşil davranışlar 
için çevresel bilince ve yeteneğe sahip çalışanların yeşil davranışlar oluşturmada önemini ifade 
ettiği değerlendirilebilir. 

Yeşil sonuçlar, YİKY çalışmalarından elde ettiklerini, çıktılarına ifade eden bir kavram olarak 
değerlendirilebilmektedir. Çevresel hedeflerin gerçekleşmesi, çevresel performansa katkıda 
bulunmak, sürdürebilirlik hedeflerine ulaşabilmek, rekabet avantajı oluşturmak, Yeşil sonuçlar 
olarak değerlendirilebilecek anahtar kelimelerdir. Araştırmamıza göre, yeşil sonuçların alan 
yazınında yer alma yüzdesi 24,4’tür. Hedeflerin gerçekleşmesi ya da ulaşabilmesi, sonuca 
ulaşıldığı anlamına denk olarak değerlendirilebilir. Rekabet avantajı oluşturmak, bir eylemin 
sonucunda gerçekleşebilecek bir anahtar kelime olması sebebiyle yeşil sonuçlarla bağlantılı 
olarak değerlendirilebilmektedir.   

YİKY’nin temel olarak yaptığı faaliyetler, çevreye yönelik olup çevreye katkıda bulunmayı, 
çevreye yönelik performansları geliştirmeyi içermektedir. Özellikle çevreye yönelik 
uygulamalarla sürdürülebilir bir çevre ortamı sağlamayı hedeflemektedir. Kâğıt kullanımı 
azaltmak, geri dönüşüme yönelik çalışmalar sergilemek YİKY’nin uygulamaları olarak 
değerlendirilebilmektedir.   

Çevresel faaliyetleri sürdürülebilir kılmak için, takım, ekip, işletme içerisine hâkim olan çevre 
anlayışı geliştirmek gerekebilmektedir. Sürdürülebilir hedeflerine ulaşmak anahtar kelimesi, 
çevresel sürdürebilirliğe yönelik stratejiler geliştirmeyi (Yusoff, Nejati, Kee ve Amran, 2018), 
sürdürülebilir strateji ve çevre geliştirmeyi (Yong, Yusliza, Ramayah, Jabbour Sehnem ve Mani, 
2020), kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik uygulamalara odaklanmayı (Bangwall ve 
Tiwari, 2015; Mandip, 2012), sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik etmeyi (Rani & Mishra, 2014; 
Zoogah, 2011), örgütsel sürdürülebilirlik için ekolojik girişimlerde bulunmayı (Luu, 2018), 
çevresel sürdürülebilir iş ortamına yönelik ilerlemeyi teşvik etmeyi (Renwick, Jabbour, Muller-
Camen, Redman ve Wilkinson, 2015; Zhang, Luo, Zhang ve Zhao, 2019), çevresel 
sürdürülebilirliği sağlamada yardımcı olmayı (Kim, Kim, Choi ve Phetvaroon, 2019), çevresel 
sürdürülebilirlik hedeflerini sağlamayı (Dumont, Shen ve Deng, 2016; Haddock- Millar, Sanyal 
ve ve Müller-Camen, 2016), sürdürülebilirliği sağlamayı (Hosain ve Rahman, 2016; O'Donohue 
ve Torugsa, 2015; Obeidat, Bakri ve Elbanna, 2020; Renwick, 2013; Wagner, 2013; Yong, Yusliza 
ve Fawehinmi, 2019), sürdürebilirliği arttırmayı (Rayner ve Morgan, 2017), sürdürülebilir iş 
ortamı oluşturmayı (Islam, Hunt, Jantan, Hashim ve Chong, 2019), kurumsal çevre performansını 
sürdürülebilir hale getirmeyi (Jabbour, 2011), uzun vadede sürdürülebilir çevre platformunu 
sağlamayı (Jabbour, 2011; Ren, Tang ve Jackson, 2018), kuruluşların çevresel olarak sürdürülebilir 
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iş uygulamalarının çalışmasına yardımcı olmayı (Yong, Yusliza, Ramayah ve Fawehinmi, 2019), 
kapsar.   

Rekabet avantajı sağlamak anahtar kelimesi, işletmelerin YİKY’ni kullanırken diğer işletmelere 
göre YİKY kullanan işletmenin çeşitli alanlarda üstünlüğe sahip olmasını ifade etmektedir. YİKY, 
rekabet avantajını sağlamak için yeşil işveren markası olmayı (Anwar, Mahmood, Yusliza, 
Ramayah, Faezah ve Khalid, 2020), işletme imajını güçlendirmeyi, maliyetleri düşürmeye 
yardımcı olmayı (Hosain ve Rahman, 2016), yeşil süreç ve yeşil ürün yoluyla işletmenin 
rakipleriyle rekabet etme stratejisini desteklemeye yardımcı olmayı (Singh, Giudice, Chierici ve 
Graziano, 2020) hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi işletmenin diğer işletmelere 
oranla daha avantajlı bir konuma geçmesini sağlayabilmektedir.  

Yeşil sonuçlar öğesinin altında yer alan sürdürülebilir hedeflere ulaşmak anahtar kelimesi diğer 
yeşil sonuç anahtar kelimelerine göre alan yazınında daha fazla değinildiği tespit edilmiştir. 
Bunun sebebi çevre ile ilgili hassasiyetlerin temelinde yer alan sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili 
olabilir. Nitekim dünyadaki kaynakların sınırlılığı ve bu kaynakların etkili ve verimli bir şekilde 
geleceği de göz önünde bulundurarak kullanılması, sürdürülebilirliği ifade etmektedir. Çevrenin 
korunması ile sürdürülebilirlik sağlanabilmektedir. Dolayısıyla YİKY, makro bir hedef olarak 
sürdürülebilirliği sağlamaya alan yazınında daha fazla yer verilmiştir. 

Alan yazınında YİKY ile ilgili çalışmalarda sırasıyla yeşil davranışlar, yeşil sonuçlar, yeşil tutum, 
yeşil yetkinliğe olacak şekilde ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler arasında alan 
yazınında yer alma yüzdesi olarak en fazla yüzdeye sürdürülebilir hedeflerine ulaşmak ve yeşil 
eğitim ve geliştirme anahtar kelimeleri (%13,3) sahip iken, en düşük yüzde çevresel hedefleri 
gerçekleştirmek (%2,78) anahtar kelimesindedir. Anahtar kelimelerin yer alma yüzdeleri 
arasındaki farkın yüzde 12’ den fazla olmaması ve en yüksek değerin yüzde 13,3 olması sebebiyle 
alan yazınında YİKY ile ilişkili anahtar kelimelerin dengeliye yakın bir şekilde ele alındığı 
görülmektedir.   

 

SONUÇ  

Çevresel sorunların oluşturduğu tehlikeler, çevrenin korunmasının önemi arttırmakta, işletmeler 
bazında YİKY duyulan ihtiyacın artmasına sebebiyet verebilmektedir. YİKY hem işletmelerin 
çevresel yönüne hem de İKY’nin geleneksel becerilerine atıfta bulunup, sistematik olarak çevreye 
yönelik uygulamalar, stratejiler geliştirmekte, işletmenin çevresel performansını arttırmayı, 
sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflemektedir. Çalışanların, çevreye yönelik farkındalıklarını 
arttırmak, çevreye yönelik davranışlarını olumlu bir şekilde etkilemek için YİKY’ye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Analiz sonucunda toplam 17 YİKY ile ilişkili anahtar kelimeler kategorisi tespit 
edilmiştir. Anahtar kelimeler arasında alan yazınında yer alma sıklığı en fazla olan anahtar 
kelime; sürdürülebilir hedeflere ulaşmak, yeşil eğitim ve geliştirme anahtar kelimeleri iken, en 
düşüğü ise çevresel hedefleri gerçekleştirmek anahtar kelimesindedir. Çalışma sonucunda alan 
yazınında en fazla değinilen anahtar kelimelerin yeşil davranışlar altında yer alabilecek anahtar 
kelimeler olduğu, en az değinilen anahtar kelimenin yeşil yetkinliğin altında yer alabilecek 
anahtar kelimeler olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, özellikle 
kavramsallaştırmanın net olmadığı durumlarda, YİKY ile ilgilenen araştırmacılar ve 
uygulayıcılar için kapsamlı bir başvuru noktası olacaktır.  

Bu alanda araştırma yapacak araştırmacıların Türkçe alan yazındaki eksikliklere yönelmesi ve 
ampirik çalışmalara öncelik vermesi uygun olacaktır. YİKY fonksiyonlarına ilişkin ölçüm araçları 
uluslararası yazında geliştirildiği için Türkiye örnekleminde kültürel farklılıklar ölçüm hatalarını 
artırabilecektir. Bu nedenle özellikle YİKY fonksiyonlarının ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme 
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çalışmalarına ve ölçek uyarlama çalışmalarına öncelik verilmelidir. Yeşil performans ölçümü, 
yeşil uygulamalara katılımı teşvik ve yeşil işe alım kriterleri gibi konularda çok uluslu 
örneklemlerle karşılaştırmalı örnek olay çalışmaları alana çok önemli katkılar yapacaktır. 
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Öz 

Bu çalışmada banka performans göstergeleri olarak CAMEL (Sermaye yeterliliği, Varlık kalitesi, 
Yönetim, Kazanç ve Likidite) değişkenlerini kullanarak petrol fiyatlarının banka performansı 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, 2008-2020 dönemi BİST Banka Endeksi'nde yer alan 
12 adet bankanın yıllık verisiyle Panel Veri Analizi tahmin yöntemlerinden Tesadüfi Etkiler 
Modeli kullanılarak analiz yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu petrol fiyatlarının bankacılık 
performans göstergelerinden yönetim ve kazançlar üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ortaya 
konmuştur. Ülke risk faktörünü de modele eklediğimizde petrol fiyatlarının varlık kalitesi 
üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu, ülke riskinin ise bu olumlu etkiyi azalttığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. Elde edilen diğer bulgulara göre ekonomik büyüme (GDP), sermaye yeterliliği, 
yönetim ve kazançlar üzerinde negatif etkilidir. Enflasyonun da sermaye yeterliliği ve kazançlar 
üzerindeki etkisi negatiftir. Sonuçlar makroekonomik istikrarı sağlamada, strateji oluşturmada 
politika yapıcılar için önemlidir. Yönetimsel bakış açısıyla, banka yöneticileri daha iyi 
performans göstermek için GDP ve enflasyona karşı erken uyarı ve tepki mekanizmalarını 
kurmalıdırlar. Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'de bankacılık sektörü için yönetim ve kazançlar 
yönünden pozitif bir sinyal olarak kabul edilebilir. 
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Abstract 

The effect of oil prices on bank performance has been investigated in this study, which employs 
CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings and Liquidity) variables as 
bank performance indicators. Annual data for 12 banks from BİST Bank Index, from 2008 to 2020 
were analyzed using the Random Effect Model, one of the Panel Data Analysis estimation 
methods. According to the findings of the analyses, oil prices have an impact on banking 
performance, particularly on management and earnings. When we include the country risk factor 
in the model, we find that while oil prices have a positive effect on asset quality, country risk 
reduces this positive effect. Other findings indicate that economic growth (GDP) has a negative 
impact on capital adequacy, management and earnings. Earnings and capital adequacy are 
negatively impacted by inflation. The findings are critical for policymakers seeking to establish 
macroeconomic stability and strategy. In order to perform better, bank managers should establish 
early warning and response mechanisms against inflation and GDP growth. In terms of 
management and earnings, the rise in oil prices can be interpreted as a positive signal for the 
banking sector in Turkey. 
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GİRİŞ 

Uluslararası ticari engellerin aşılması, teknolojideki gelişmeler, gelişmekte olan ülke 
ekonomilerindeki büyümenin gerektirdiği enerji ihtiyacındaki artış, harcanabilir gelirin artması, 
alternatif ve tamamlayıcı ürünlerin fiyatlarındaki değişim gibi pek çok unsur fiyat 
değişimlerinden kaynaklanan riskin emtia piyasalarındaki sistematik riskleri de arttırmıştır. 
Emtia piyasalarından olan enerji piyasasında ham petrol ve rafine ürünler, doğalgaz, kömür ve 
elektrik gibi ürünler işlem görmektedir. Emtia piyasalarında işlem gören ürünlerin risk ölçümü 
temel olarak bir finansal varlığın riskini ölçmekte kullanılan yöntemlerle yapılmaktadır.  

Kredi kurumlarının konjonktüre karşı reel sektörü desteklemeye teşvik edilmesi bankacılık 
sektörünün ilerdeki dayanıklılığını etkileyen ciddi etkilere neden olabilmektedir. Rezervlerini 
tüketmeleri varlık kalitelerini bozarak sistemin istikrarını olumsuz etkileyebilmektedir. Pandemi 
belirsizliğinin görece azaldığı günümüzde yine de yaşanan krizin devamı beklentisi bankacılık 
sektörünün uygulanan politikalardan net ne kadar etkilendiğini belirlemeyi zorlaştırmaktadır. 

Arz şokuna tepki olarak petrol fiyatlarında ani bir yükselişin gözlendiği 1970'lerdeki ilk petrol 
krizinden bu yana (Akins, 1973), 1980’lerde yaşanan ilk petrol bolluğu (Fried, 1982) ve 2014 
yılındaki petrol fiyatlarındaki düşüş (Ellwanger vd., 2017) en çok enerji sektörü dinamiklerini 
etkilemiştir. Petrol fiyat ve tüketimindeki ani ve kademeli dalgalanmaların nedenlerini anlamak 
için çok sayıda çalışma yürütülmüştür. Yüksek volatilitenin yaşandığı dönemlerde piyasa 
temelleri petrol fiyat hareketlerini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Petrol ürünlerine olan 
talebin artması küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların başlıca nedenidir. Bilgin ve 
Ellwanger (2019) benzin tüketiminin küresel petrol piyasasındaki talep esnekliğini açıklamada 
oldukça önemli olduğunu ortaya koymuştur. Petrol tüketiminin tahmini, fiyatlama, 
vergilendirme ve enerji güvenliği planlama kararlarında politika yapıcılara ve ayrıca 
yatırımcıların gelecekteki yatırımlarında yardımcı olmaktadır (Kocherlakota, 2009). 

Finans sektörünün özellikle de bankaların, ihtiyaç duyulan fonları sağlayarak Covid 19 
döneminde yaşanan şoku azaltmada kilit bir rol oynaması beklenmektedir (Acharya ve Steffen, 
2020; Borio, 2020). Bu koşullar altında merkez bankaları ve hükümetler çeşitli politika 
müdahalelerde bulunmuşlardır. Bu müdahalelerden bazıları kısa vadede finansal koşullardaki 
keskin daralmayı azaltmaya yönelik iken, diğerleri ya kredi piyasalarına doğrudan müdahaleyle 
(örneğin, devlet destekli krediler ve borç garantileri) ya da bankaların sermaye tamponlarının 
kullanımı üzerindeki kısıtlamaları gevşeterek firmalara kredi akışını desteklemeye çalışmaktadır. 

Benzin kullanılan araçlarda Türkiye’de yıllar itibariyle artış yavaş gözlenmektedir. Bu sayı 2014 
yılında 2,8 milyon iken 2020 yılı mart ayı itibariyle 3 milyon civarında olduğu bunun da %1’lik 
bir artışa denk geldiği gözlenmiştir (TSI, 2020). Petrol tüketimindeki volatilite dinamikleri 10 
Mart’tan itibaren de değişiklik göstermiştir (Güngor vd., 2020). Bu oynaklık yapısı daha dikkatli 
incelenecek olursa; Türkiye’deki petrol tüketiminin Aralık 2020 yılı itibariyle 903.497 varil/gün, 
Aralık 2019 yılı itibariyle 995.801 varil/gün ve 1965-2020 yılları arası ortalama yıllık petrol 
tüketimi 514.926varil/gündür (https://www.ceicdata.com). Türkiye’deki petrol tüketimiyle ilgili 
Melikoğlu (2014) tarafından yapılan çalışmada 2023 yılındaki petrol tüketiminin hükümet 
hedefleri ve Avrupa direktifleri doğrultusunda 2 milyon metreküp olacağı tahmin edilmektedir. 

Petrol fiyatlarıyla makroekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda ülke riski 
pek dikkate alınmamıştır. Ülke riskinin göstergesi olarak CDS primlerinin seviyesi alınabilir. Bir 
ülkenin veya şirketin CDS primi seviyesi, o ülkenin ya da şirketin risk durumunun göstergesidir. 
CDS priminin yüksek olması risk seviyesinin de yüksek olduğunu gösterir. Yatırımcıların 
karşısına ülke risklerini gösteren çeşitli risk göstergeleri çıkmaktadır. Bu risk göstergelerinden bir 
tanesi de ‘’Credit Default Swap’’ olarak bilinen ve Türkçeye ‘’kredi risk primi’’ olarak gecen 
CDS’ler gelmektedir. Genel olarak kredi risk primi şeklinde telaffuz edilen CDS’ler piyasa riskini 
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eşanlı göstermesi bakımından piyasa aktörleri tarafından yakından takip edilen bir göstergedir 
(Kırca, Boz ve Yıldız, 2018: 407-408). CDS’ler, kredi riskini, bilanço dışına çıkartan bir enstrüman 
olarak kredi türevleri arasında en çok işlem gören ve en likit piyasaya sahip olan ürünlerdir (Hull 
ve White, 2000). CDS primi, tahvil veya bono ihraç eden ülke veya firmanın temerrüde düşmesi 
durumunda, söz konusu varlığı elinde bulunduranların, CDS satıcılarına ödedikleri, 
yükümlülük tutarının bir oranı olarak hesaplanan yıllık primlerdir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk 
primi 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle 521.47 baz puana ulaşmıştır. Bu değer 31 Ocak itibariyle bir 
hafta öncesiyle kıyaslanınca %6.19'luk bir azalışı, Aralık 2021 ile kıyaslanınca %5,9'luk bir azalışı 
ve bir önceki yıl ile kıyaslanınca %66,46'lık bir artışı işaret etmektedir 
(http://www.worldgovernmentbonds.com). 

Bu çalışmada petrol fiyatlarındaki değişimin bankacılık performansı üzerindeki etkisi ve ülke 
riskinin bu etkiye katkısı olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla literatür kısmında konuyla ilgili 
yapılan ampirik çalışmalara ve sonuçlarına değinilmiş, daha sonra çalışmada kullanılan veri ve 
yöntem hakkında bilgi verilerek elde edilen bulgular sunulmuş ve sonuç kısmıyla çalışma 
tamamlanmıştır. 

 

LİTERATÜR 

Literatürde genellikle gelişmiş ülkeler için petrol fiyat şokları ve makroekonomik değişkenler 
arası ilişki ve petrol fiyatlarındaki değişimin bazı sektörler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Bankaların finansal performansını etkileyen makro ekonomik faktörlerin ele alındığı 
çalışmalarda bu faktörlerin ülkeler bakımından farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmanın 
literatür taramasında, petrol fiyat değişimleri ile makro ekonomik faktörler arası ilişkinin ve 
bankacılık sektörü performansını etkileyen faktörlerin neler olduğunun araştırıldığı bazı 
çalışmalara yer verilmiştir. 

Boyd, Levine ve Smith (2001) teorik bakış açısıyla petrol fiyatlarının banka performansını iki yolla 
etkilediğini bunlardan birinin enflasyon, diğerinin de ekonomik büyüme ve işsizlik nedeniyle 
olduğunu ifade etmişlerdir. Enflasyondaki artışın kredi piyasalarında rekabeti arttırdığını bunun 
da finansal kurumların performansını negatif etkilediğini belirtmişlerdir. Hesse ve Poghosyan’ın 
da (2016) belirttiği gibi ekonomik genişleme dönemlerinde bankalar finansal piyasalarda artan 
hareketlilik nedeniyle daha fazla gelir yaratma ve kredi genişletme eğilimindedir. Daha yüksek 
ekonomik büyümenin olduğu dönemlerde marjlar da artacak ve bankaların performansına 
katkıda bulunacaktır. Bunun yanı sıra, Brückner ve Ciccone (2010); Kilian ve Vigfusson, (2011) 
petrol fiyatlarıyla ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki bulgusu elde etmişlerdir. 
Kilian'nın (2008) belirttiğine göre belirsizliğin arttığı dönemlerde tüketim harcamalarının ihtiyati 
tasarruf etkisiyle düşmesi ve bankacılık faaliyetlerinin maliyetinde artış olması, takipteki 
kredileri arttırmaktadır. 

Sarıtaş, Uyar ve Gökçe (2016) yaptıkları çalışmada Türkiye’de yer alan ticari bankalara özgü 
değişkenler ile makroekonomik değişkenlerin bankaların karlılığı üzerindeki etkisini 
incelemişlerdir. 2002-2013 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 11 ticari bankayı kapsayan 
çalışmada makroekonomik değişkenlerden enflasyon oranının bir dönem önceki verisi mevcut 
aktif karlılığı olumsuz etkilerken, mevcut enflasyonun karlılığı olumlu etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu durum enflasyon beklentisinin bankalar tarafından öngörülüp daha önceden 
satın alındığının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. İçsel değişkenlerden takipteki 
kredilerin toplam krediler içindeki payının artması aktif karlılığı olumsuz etkilerken, ekonomik 
büyüme (GSYH) değişkeni ise istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. 
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Öztürk (2016) makroekonomik değişkenlerin bankaların finansal performansı üzerindeki etkisini 
araştırmıştır. Araştırmaya Türkiye’de 1970-2014 yılları arasında faaliyet gösteren ticari bankalar 
dâhil edilmiştir. Araştırmanın makroekonomik değişkenleri mevduat faiz oranı, enflasyon ve 
GSYH büyüme oranıdır. Aktif karlılık oranı, net faiz marjı ve öz kaynak karlılık oranı 
araştırmanın finansal performans göstergeleridir. Ampirik araştırma sonuçlarına göre, ekonomik 
büyüme ile aktif karlılık oranı ve öz kaynak karlılık oranı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmada mevduat faiz oranı ve enflasyon oranının net faiz marjı 
ile pozitif yönlü ilişkisi olduğu ancak ekonomik büyüme ile net faiz marjı arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Salisu ve Isah (2017) petrol ihraç ve ithal eden ülkelerde petrol fiyatlarıyla hisse fiyatları 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuçlar petrol ihraç eden ve petrol ithal eden ülkelerdeki 
hisselerin petrol fiyatındaki değişimlere verdiği tepkinin petrol ithal eden ülkelerde daha güçlü 
olduğunu ortaya koymaktadır. Negatif ve pozitif petrol fiyatlarındaki değişimlere hisse senedi 
fiyatlarının verdiği tepkiyi tahmin etmek için kurulan modelin petrol ithal eden ülkeler için daha 
iyi sonuç verdiği gözlenmiştir. Başka bir çalışmada Gupta (2016) 70 ülkenin petrol ve gaza dayalı 
endüstride faaliyet gösteren şirket verisini 1983-2014 döneminde ele alarak, petrol fiyat şoklarına 
ülke borsalarının verdiği tepkinin o ülkenin petrol ihracatçısı veya ithalatçısı olmasına göre 
değiştiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, makroekonomik değişkenlere bağlı risklerin şirket 
düzeyinde getirileri negatif etkilediği, petrol fiyat şoklarının şirket seviyesinde getirileri pozitif 
etkilediği, petrol üreticisi ülkelerin küresel belirsizlik ve petrol fiyat şoklarına daha duyarlı 
oldukları, rekabetçi endüstrilere sahip olmayan ülkelerin petrol fiyat şoklarına daha az duyarlı 
oldukları ve bu firmaların da petrol fiyatlarındaki ani düşüşlerden en az etkilenen firmalar 
olduğu elde ettiği bulgular arasındadır.  

Bulut, Suleymanov ve Hasanov (2017) Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan üzerine yaptıkları 
çalışmada, her üç ülkenin de ihracat kalemlerinin önemli bir oranının petrol ve petrol ürünleri 
olmasından dolayı, 2000 yılından sonra büyük gelir elde ettiklerini, ancak 2014 yılından itibaren 
petrol fiyatlarındaki düşüşün her üç ülke için de reel sektör faaliyetlerinde özellikle finans, inşaat 
ve diğer hizmet sektörlerinde önemli kayıplar yaşanmasına sebep olduğu bulgusuna 
ulaşmışlardır. Türkiye için Mikayilov, Mukhtarov, Dinçer, Yüksel ve Aydın (2020) tarafından 
yürütülen çalışmada kısa dönem benzin talebinin gelir, fiyat ve taşıt stokundaki değişikliklere 
duyarlı olmadığını ve kısa dönemdeki (çeyrek dönem) dalgalanmaların diğer faktörlerden 
kaynaklanmış olabileceğini göstermişlerdir. Güngor, Ertugrul ve Soytas (2020) Türkiye’deki dizel 
tüketiminin oynaklık dinamiklerini araştırarak tüketim oynaklığının pandemi döneminde 
arttığını ortaya koymuştur.  

Sekmen (2020) banka sermayesine ilişkin düzenlemelerin kredi dalgalanmaları üzerindeki 
etkilerini inceleyerek bankaların sermaye oranlarının Türk bankacılık sektörünün kredi arzı 
üzerindeki etkilerini banka düzeyindeki verileri kullanarak panel VAR yöntemiyle incelemiştir. 
Türkiye’de faaliyet gösteren 26 yerli ve yabancı bankaya ait, 2002-2019 dönemini kapsayan çeyrek 
veriler ile yapılan analizlerden elde edilen bulgular, sermaye yeterliliklerinin sıkılaştırılmasının 
bankacılık sektörünün kredi arzı üzerinde negatif etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, 
bankaların sermaye yeterlilikleri üzerindeki düzenlemelerin, kredi arzını kontrol amacıyla 
yapılan politika planlanmasında önemli olduğunu göstermektedir. 

Demirgüç-Kunt, Pedraza ve Ortega (2021) COVID-19 krizinin başlangıcında dünya genelinde 
finans sektörü politika duyurularının banka hisseleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Genel 
olarak, likidite desteğinin, borçlulara yardım programlarının ve parasal gevşemenin krizin 
olumsuz etkisini hafiflettiğini, ancak etkilerinin bankalar ve ülkeler arasında önemli ölçüde 
farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna karşılık, konjonktüre karşı alınan ihtiyatlı önlemlerin 
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banka hisselerinde negatif anormal getirilere yol açarak, piyasaların bu politikalarla ilişkili aşağı 
yönlü riskleri fiyatladığını ileri sürmüşlerdir.  

 

Veri ve Yöntem 

Kurulan modellerde 2008-2020 arası yıllık veri alınarak, bankacılık performans göstergeleri 
(C,A,M,E,L) bağımlı değişken olarak; petrol fiyatlarındaki değişim ve ülke riskini temsilen 5 yıllık 
CDS primleri açıklayıcı değişken olarak, kontrol değişkenleri olarak da makroekonomik 
değişkenlerden GSYH, enflasyon oranı; bankaya özgü değişken olarak toplam varlıkların 
logaritması alınarak analize dahil edilmiştir. Analize dahil edilen bankalar BIST Banka 
endeksinde yer alan tüm bankaları kapsamaktadır. Bu bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım 
Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, ICBC Turkey Bank, Türkiye İş Bankası, 
Türkiye kalkınma ve Yatırım Bankası, QNB Finansbank A.Ş., Şekerbank TAŞ, Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş 'dir. Kurulan 
modellerde yer alan değişkenler Tablo 1'de özetlenmiştir; 

 

Tablo 1.Kullanılan Değişkenler ve Kaynakları 
Bağımlı Değişkenler                                                                                                                 Açıklaması Kaynak 
Sermaye yeterliliği(C)   Toplamsermaye/risk 

ağırlıklandırılmış rasyolar 
Refinitiv  

Varlık kalitesi (A)                                                     Takipteki krediler/ Brüt krediler Refinitiv  
Yönetim etkinliği (M)                              Toplam genel giderler / Brüt gelir    Refinitiv  
Kazançlar (ROA,E)                                                  Net gelir / Toplam varlıklar    Refinitiv  
Likidite (L)                                                                       Net krediler / Toplam mevduat Refinitiv 
Açıklayıcı Değişkenler 
Petrol Fiyatı (OIL)                            Getiri serisi  Energy Information 

Administration (EIA)  
Kontrol değişkenleri 
Büyüklük     Toplam varlıklar  (doğal logaritma)                                                     Refinitiv 
GDP               GSYH (Büyüme oranı)                                                                                    Dünya Bankası 
ENF                Enflasyon oranı                                                                                     Dünya Bankası 

 

Petrol fiyatları, getiri serisi olarak hesaplanmıştır. Büyüklük göstergesi olarak toplam varlık 
serilerinin de doğal logaritması alınarak analize dahil edilmiştir. Kurulan regresyonlar panel veri 
metodoloisiyle analiz edilmiştir. Aşağıda Model 1 açıklanmıştır: 

CAMELit =α1CAMELit−1 +α2xt + βyt + γzit + ηi+ εit                                         (1) 

 i =1, ⋯, N birimleri (bankaları) ve t= 1, ⋯, T zamanı ifade etmektedir. Bağımlı değişken olan 
CAMELit banka performansının farklı alanlardaki göstergeleri olan sermaye yeterliliği, varlık 
kalitesi, yönetim etkinliği, kazançlar ve likidite vektörünü, Xt de petrol fiyatlarını göstermektedir. 
yt, GDP büyüme oranı ve enflasyon oranını, zit bankaya özgü kontrol değişkeni olan toplam 
varlıkların doğal logaritmasıyla ifade edilen banka büyüklüğünü temsil etmektedir. α1 terimi 
banka performansının tutarlı tahmin edilen katsayısını, εi,t hata terimini göstermektedir. 

Sonraki aşamada ülke riskinin rolünü de dikkate almak için, etkileşim terimi (CDS.Xt ) regresyona 
dahil edilmiştir. Kurulan model aşağıdaki gibidir: 
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CAMELit = α1CAMELit-1 + α2Xt + α3CDSt + α4CDS.Xt+  βyt + γZit +ηi+ εit                             (2) 

Sermaye yeterliliğinin, varlık kalitesinin, yönetimin, kazançlar ve likidite değişkenlerinin tek tek 
bağımlı değişken olarak kurulan modeller panel veri modellerinin tahmin yöntemlerinden 
Tesadüfi Etkiler tahmincileri kullanılarak analiz edilmiştir. Seçilen tahmincinin geçerli olup 
olmadığına dair yapılan Hausman Test sonucu ve temel varsayımların test sonuçları Tablo 2.'de 
yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Hausman Testi ve Tesadüfi Etkiler Modelinde Otokorelasyon Testi 

Hausman Testi       
                                                              Model 1        Model 2       Model 3          Model4            Model5 
Prob> chi2   0.906              0.787              0.234               0.112                  0.458 
Chi2(7)  2.7                  3.93                9.27                11.65                   5.69 
Lagrange Çarpanı ve Genişletilmiş Lagrange Çarpanı Testiyle Otokorelasyon Sınaması 
 
SerialKorelasyonALM(lambda=0 
pr>chi2(1) 

0.863              0.000               0.012              0.270                 0.000 

Joint Test pr>chi2 0.375              0.000               0.042              0.000                  0.000 

 

Hausman testine göre her beş model için de Tesadüfi Etkiler Modeli uygun olan modeldir. Fakat 
Model 2, Model 3 ve Model 5'te otokorelasyon olduğu için PCSE (Panel- düzeltilmiş standart 
hatalarla) tahmincisi kullanılması uygun görülmüştür.  

Tablo 3. CAMEL için Random Effect Modeli ve Havuzlanmış En Küçük Kareler (Birimler Arası 
Korelasyon) 

Değişken Sermaye Y. Varlık kalitesi 
(PCSE) 

Yönetim 
(PCSE) 

Kazançlar 
(ROA) 

Likidite 
(PCSE) 

 Katsayı S.H Katsayı S.H Katsayı S.H. Katsayı S.H. Katsayı S.H. 
Sermaye Y. . . 0.279 0.077 0.056 0.360 -0.003 0.008 496.84 679.1 
Varlık 
Kalitesi 

-0.001 0.031 . . -0.06* 0.039 0.000 0.000 -3.43 54.70 

Yönetim 0.001 0.019 -0.026 0.017 . . -174.6*** 0.001 -93.33 123.7 
ROA -3.452 7.998 -12.81 11.16 -141.3*** 39.11 . . 1442.1 553.0 
Likidite 0.000 0.001 -5.64e 8.95e -0.00*** 0.005 -5.16e 1.32e . . 
Petrol  1.041 1.089 -0.168 1.86 7.799*** 2.576 0.051*** 0.010 -64.75 7439.3 
GDP 
(GSYH) 

-0.033* 0.017 -0.044 0.028 -0.12*** 0.038 -0.00*** 0.0001 140.66 98.74 

Enflasyon -0.036* 0.020 0.053 0.034 0.069 0.045 -0.009*** 0.000 274.33 156.7 
Büyüklük 1.18*** 0.143 0.44** 0.195 -0.617 0.541 0.000 0.001 -242.7 118.6 
Gözlem 
Sayısı 

155 155 155 155 155 

Prob>chi2d
eğeri 

0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.47 

Not: C,A,M,E,L göstergeleri kurulan beş modelde bağımlı değişkendir. 1-5 arası sütunlar petrol getirisinin her bir banka 
performansı göstergesi üzerindeki etkisini araştırmaktadır. ***, ** ve * istatistiki anlamlılık düzeyini %1, %5 ve %10 
düzeyinde göstermektedir. 

Hangi performans göstergesine bağlı olduğuna göre kontrol değişkenlerinin etkisi de 
değişmektedir. Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1998; Huang ve Chen (2009) bulgularıyla tutarlı bir 
şekilde bankaların büyüklüğü yani toplam varlıkları arttıkça performans göstergelerinden 
sermaye etkinliği ve varlık kalitesinin de arttığı görülmektedir. Petrol getirisinin katsayısı 
yönetim ve kazançlar üzerinde anlamlı ve pozitif etkilidir. GDP'nin azaldığı dönemlerde sermaye 
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yeterliliği, yönetim ve kazanç açısından daha iyi performans göstermektedirler. Boyd vd. (2001), 
Idris ve Nayan (2016) çalışmalarının bulgularına benzer şekilde enflasyonun yükselmesi 
bankalarda sermaye yeterliliği ve kazançları azaltmaktadır.   

Daha sonraki aşamada ülke riskinin petrol fiyatlarıyla banka performansı ilişkisini nasıl 
etkilediği araştırılmıştır. Tablo 4.'te varsayımların testleri yer almaktadır. 

Tablo 4. Hausman Testi ve Tesadüfi Etkiler Modelinde Otokorelasyon Testi 

Hausman Testi                               Model 1a      Model 2a        Model 3a         Model4a       Model5a 

Prob> chi2 0.99             0.88                0.2374                0.1677             0.8123 
Chi2(8) 1.05             3                     9.22                    12.89                4.47 
Breush Pagan Testi 

Chibar2 1.96           15.27                0.03                   51.16                 11.93 
Prob>chibar2 0.08           0.000                0.432                 0.0000               0.0003 
Lagrange Çarpanı ve Genişletilmiş Lagrange Çarpanı Testiyle Otokorelasyon Sınaması 
SerialKorelasyonALM(lambda=0 
pr>chi2(1) 

0.9678 0.000   0.0114                 0.2084              0.0000 

Joint Test pr>chi2 0.374           0.000              0.0503                 0.0000              0.0000 

Breush Pagan ve Lagrange Çarpanı ve Genişletilmiş Lagrange Çarpanı testiyle tespit edilen 
heteroskedasite ve birimler arası korelasyon varlığı durumlarda dirençli tahminciler kullanmak 
daha doğru sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Hataların heteroskedastik ve birimler arası 
eşzamanlı korelasyonlu olduğu durumda PCSE'nin (Panels corrected standart errors) daha kesin 
bir tahminci olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle Model 2a, Model 4a ve Model 5a bu şekilde 
tahmin edilmiştir. 

Tablo 5. Tesadüfi Etkiler ve Havuzlanmış En Küçük Kareler Yöntemi 

Değişken Sermaye Y. Varlık kalitesi 
(PCES) 

Yönetim Kazançlar 
(ROA) 
(PCES) 

Likidite 
(PCES) 

 Katsayı S.Hata Katsayı S.hata Katsayı S.Ha
ta 

Katsayı S.Hata Katsay
ı 

S.Hata 

Sermaye Y. . . 0.004 0.084 0.067    0.367 -0.004 0.009 634.09 757.25 
Varlık 
Kalitesi 

-0.051 0.031 . . -0.063* 0.04 -0.001 0.001 -
23.552 

28.60 

Yönetim 0.001 0.019 -0.025 0.018 . . -0.001*** 0.003 -89.07 100.74 
ROA -2.218 8.033 -10.79 11.56 -142.0*** 39.08 . . -

2330.3 
3162. 
 

Likidite 0.000 0.000 -1.77e 9.24e -0.000** 0.000 5.25e-08 1.69e-
07 

. . 

Petrol 8.182 5.657 14.70* 8.185 3.55 10.66 -0.022 0.086 373.30 3709.33 
CDS 0.025 0.020 0.052* 0.029 -0.014 0.037 -0.0002 0.003 2.823 14.00 

 
GDP 
(GSYH) 

-0.052** 0.021 -0.079** 0.319 -0.112** 0.047 -0.0004 0.003 74.86 79.60 

Enflasyon -0.032 0.024 0.034 0.038 0.064 0.052 -0.00*** 0.003 286.87 274.1 
 

Büyüklük 1.12*** 0.148 0.433** 0.197 -0.654 0.541 0.002* 0.001 -
1975.1 

1844.9 

CDS.Petrol -0.025 0.019 -0.05* 0.028 0.014 0.036 0.002 0.002 -
10.678 

15.02 

Gözlem 
Sayısı 

155 155 155 155 155 

Prob>chi2  0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000** 0.04** 

Not: ***, ** ve * istatistiki anlamlılık düzeyini %1, %5 ve %10 düzeyinde göstermektedir. 
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Yapılan analizler sonucu, petrol fiyatının ülke riskinin de açıklayıcı değişken olarak yer aldığı 
modellerde bankaların varlık kalitesi üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Lee ve Lee (2019) tarafından yürütülen çalışmada kurulan hipotezlerle uyumlu 
olarak ülke riski faktörü olan CDS priminin katsayısının pozitif ve anlamlı olması fakat petrol 
fiyatı ile çarpımı olan CDS.Petrol Fiyatı teriminin katsayısının negatif ve anlamlı olması varlık 
kalitesi üzerindeki bu olumlu etkiyi azaltmaktadır. Makro ekonomik göstergelerden ekonomik 
büyüme (GDP) bankacılık performans göstergelerinden sermaye yeterliliği, varlık kalitesi ve 
yönetim etkinliğini negatif etkilemektedir. Bu etkide, ekonomik büyüme dönemlerinde artan 
bankacılık hizmetleri nedeniyle bankalardaki genel giderlerin artması ve kredi talebindeki artış 
nedeniyle takipteki kredi miktarının artması sebep olarak gösterilebilir. Diğer makro ekonomik 
gösterge olan enflasyon oranı banka kazançlarını negatif etkilemektedir. Bankaların toplam 
varlıkları ile ifade edilen büyüklüğü arttıkça sermaye yeterliliği, varlık kalitesi ve kazançları 
(ROA) da artmaktadır. 

 

SONUÇ 

Bankacılık performansıyla petrol fiyat değişimleri arasındaki ilişkiyi Türkiye için araştıran 
literatürde az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanı amacı petrol fiyat değişimlerinin BIST Banka 
endeksinde yer alan bankaların performansı üzerindeki etkilerini 2008-2020 yılları arası panel 
veri analizi yöntemiyle araştırmaktır. Fiyat ve performans arasındaki ilişkiyi daha net ortaya 
çıkarmak için makroekonomik faktörler ve bankaya özgü olan büyüklük faktörü de dikkate 
alınmıştır. Ayrıca son aşamada ülke riskini de modele dahil ederek petrol fiyat değişimleri ve 
bankacılık performansı arasındaki ilişkide bir değişiklik olup olmadığı incelenmiştir.  

Petrol fiyatlarındaki ani değişimler tüketim ve yatırım gibi makroekonomik değişkenler 
üzerindeki etkileri nedeniyle bankacılık performansını da etkilemektedir. Yapılan analiz 
sonuçlarına göre petrol fiyatı bankacılık performans göstergelerinden yönetim etkinliği ve 
kazançlar üzerinde pozitif etkilidir. Bu etki de petrol fiyatındaki artışın bankaların yönetim 
etkinliğinde ve kazançlarında bir artışa yol açmaktadır. Bunun nedeni devlet tarafından yapılan 
sermaye enjeksiyonları ve bankacılık sektörüne yapılan müdahaleler olabilir. Çin'de Lee ve Lee 
(2019) tarafından yapılan çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir. Ülke riski değişkeninin 
ve petrol fiyatlarıyla risk primi çarpımının açıklayıcı değişkenler olarak ilave edildiği modellerde 
ise petrol fiyatının bankaların sadece varlık kalitesi üzerinde pozitif etkili olduğu fakat bu olumlu 
etkinin ülke riskiyle azaldığı ortaya konmuştur. 

Petrol fiyatlarıyla makroekonomik faktörlerin ilişkisi genellikle gelişmiş ülkeler için gelişmekte 
olan ülkelere nazaran daha fazla çalışılan bir konu olmuştur. Petrol ithal eden bir ülke olarak 
petrol fiyatlarındaki değişim fiyat geçişgenliği etkisiyle ilişkili endüstrilerin üretim kapasitesini 
ve sonuç olarak finansal kurumların performansını da etkilemektedir. 
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Öz 

19. yüzyılda bir yandan Fransız İhtilali’nin etkisi diğer yandan yönetsel yapıdaki bozulmalar nedeniyle 
sık sık ayaklanmalar yaşanmıştır. Bu ayaklanmalar çeşitli reformların yapılması gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Reform süreci öncesinde çeşitli devlet görevlilerince yapılan incelemelerde, özellikle taşra 
idaresinde gözlemlenen sorunlara dikkat çekmiştir. Toprak rejimi ve mülki idari yapıdaki bozulmalar 
sadece farklı millet ve dindeki vatandaşları değil bütün Osmanlı vatandaşlarını olumsuz yönde 
etkileyerek ayaklanmaların çıkmasına sebep olmuştur. Atçalı Kel Mehmed olayı, mülki idari yapıdaki 
bozulmaya bir tepki olarak ortaya çıkmış bir ayaklanmadır. Fakat bu ayaklanmayı diğer 
ayaklanmalardan farklı kılan durum, Atçalı Kel Mehmed’in kısa süreli de olsa bir mülki amir (vali) gibi 
hareket etmesi, devlete bağlılığını bildirmesi ve yaptığı faaliyetler sonucunda halk tarafından destek 
görmesidir. Bu çalışmada Atçalı Kel Mehmed olayı, mülki idare amirliği çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Çalışmada, Osmanlı Devleti’nin toprak rejiminde ve idari yapıdaki bozulmaların 
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sergilemiş olduğu tutum ve davranışların neden farklı olduğu, dönemin resmi mülki idare amirlerinin 
neden halk tarafından kabul görmediği, Atçalı Kel Mehmed’in halk nezdinde hangi davranışları 
sergilemesi sonucunda kabul gördüğü, dönemin mülki idare amirlerinden hangi noktalarda farklılık 
gösterdiği, yapılan literatür taraması ile incelenmiştir. 
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Abstract 

In the 19th century, revolts were recurrently impelled due to both the impact of the French Revolution 
and the deterioration in the administrative structure. These revolts revealed a crucial demand for 
several reforms. The deterioration in the land tenure regime and the administrative structure caused 
revolts through distressing the public, not only people among different ethnicities and religions, but 
also people among the entire public in the Ottoman Empire as a broad sense. The case of Atçalı Kel 
Mehmed refers to a revolt that arose as a reaction to the deterioration in the territorial administrative 
structure avowedly. In this study, the case of Atçalı Kel Mehmed has been evaluated within the 
framework of the territorial administrative authority. The subsequent problematics of how the 
deteriorations in the land tenure regime and administrative structure of the Ottoman Empire affected 
the provincial administration, why attitudes and actions of Atçalı Kel Mehmed as a chief authority in 
territorial administration during his short-term administration were considered as ‘different’, why the 
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period of time, as a result of which behaviors of Atçalı Kel Mehmed he was accepted by the public 
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literature review in this study. 
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GİRİŞ 

19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin “en uzun yüzyılı” olarak nitelendirilmektedir (Ortaylı, 2008). Bu 
nitelendirmenin çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle Fransız İhtilalinin getirmiş olduğu “milliyetçilik” 
akımı, Osmanlı Devleti içeresinde yaşayan farklı ulusların sıklıkla ayaklanmalarına yol açmıştır. Bu 
ayaklanmaların en önemli nedenlerinden birisi de dönemin güçlü devletlerinin (İngiltere, Rusya, Fransa 
gibi)  kışkırtmalarıdır. Ayaklanmalar sadece farklı uluslar ile sınırlı kalmamış, Osmanlı Devleti 
içerisinde yaşayan Türk halkı da sıklıkla ayaklanma çıkarmıştır. 19. yüzyılda sık sık ayaklanma 
çıkmasının en önemli nedenlerinden ikisi idari ve ekonomik yapıların bozulmasıdır. Öncelikli olarak 
tımar sisteminin bozulması, beraberinde vergi toplama sisteminin de bozulmasına neden olmuştur. 
Vergi toplama sisteminde iltizam usulünün yaygınlaşması, halk ayaklanmalarının artmasına neden 
olmuştur. 19. yüzyılda Mültezimlik, hızla bazı Ayan ailelerin güdümüne girmiştir. Ayan ailelerin 
güçlenmesinde “Malikâne Sistemi” olarak adlandırılan sistemin getirilmesi ve bu sistemin zamanla 
bozulması etkili olmuştur (Kodaman, 2017: 13). 19. yüzyılın başlarından itibaren merkezi otoritenin 
gitgide zayıflaması mültezimlerin başıboş ve denetimsiz bir şekilde hareket etmesine neden olmuştur. 
Vergi toplamada yaşanan haksızlıklar ve halka yapılan zulüm, Osmanlı Devleti’nin birçok bölgede 
ayaklanmalar ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu ayaklanmalara, Niş Ayaklanması, Vidin 
Ayaklanması, Erzurum Ayaklanması, Kastamonu Ayaklanması örnek olarak verilebilir (Aktan, Dileyici 
ve Saraç, 2003).  

Yukarıda sayılan bütün bu olumsuzluklar ister istemez Osmanlı Devleti’nin idari yapısının en önemli 
parçası olan taşra idaresinde de bozulmalara yol açmıştır. Taşra idaresindeki bozulmalar, ekonomik 
yapının bozulmasına paralel bir şekilde ilerlemiştir. Taşra idaresinde yetkili olan mülki idare 
amirlerinin atanmalarında liyakatten vazgeçilip “entrika, nüfuz kullanma, rüşvetin” etkin hale gelmesi 
idari yozlaşmayı hızlandırmıştır. Bu dönmede yaşanan yozlaşmayı valiler üzerinden betimleyen 
Davison (2005: 142) durumu şu şekilde betimlemektedir:  

Vali, hakkında genellikle hiçbir şey bilmediği, ancak kısa bir süre için kalacağı ve sadece parasal 
harcamalarını telafi etmek için değil, gerçekte valinin kendi ailesinin fertleri olmak üzere resmi mevkilere 
getirilmiş kişisel hizmetlilerinden dalkavuklardan oluşan bir kalabalık topluluğu beslemeye kalkıştığı bir 
eyalete gönderilirdi. Valilerin genelde aylıksız olması halktan kazanç ve harç toplanmasına neden oluyordu. 
Özellikle 19. yüzyılın ortasına gelindiğinde en yetenekli valiler bile genellikle bir yerde uzun kalamıyor, 
aylıklarına ek olarak “kapı altından gelire” ihtiyaç duyuyorlardır. Bu durum aylık almayan ve kazançlarla 
geçinen şer’i mahkemelerdeki taşra kadılarını da etkilemekteydi. 

Davison’un da belirttiği gibi vali atamalarında belirgin şekilde liyakatten uzaklaşılmıştır. Vali atanmak 
isteyen kişiler genelde Bâb-ı Âli de kulis, entrika ve rüşvet yoluyla en çok geliri elde edebilecekleri 
yerlere atanmaya çalışmışlardır. Bu durumun en önemli nedeni toprak rejiminde (özellikle Tımar 
sisteminde) yaşanan bozulma ve bu toparlakların merkezi yönetimin denetimi olmadan iltizam usulü 
ile yönetilmesidir.  

Osmanlı Devlet’inde tımar sisteminin bozulmasına paralel olarak taşra idaresinin de bozulduğunu 
belirten ve bu konuda önemli bir eser kaleme alan Halil Cin (1985) de benzer tespitleri yapmıştır. Cin 
(1985: 63-65) tımar sistemindeki bozulmanın ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Vezir 
Rüstem Paşa tarafından tımarların iltizam olarak verilmesiyle başladığını belirtmektedir. Cin, iltizam 
usulünün Osmanlı toprak rejimini bozduğunu özellikle 18. ve 19. yüzyıldan itibaren iltizamın, halkın 
mültezimler tarafından zulümüne dönüşen bir sistem yarattığını belirlemektedir. Merkezi yönetimin 
iyiden iyiye gücünü kaybettiği 19. yüzyılda özellikle mülki amirlere verilen Tımarlar, belirli ücretler 
karşılığında mültezimlere devredilmiştir. Mültezimler de denetimsizlik yüzünden halktan gereğinden 
fazla vergi toplamışlar, vergi vermeyen kişilere de zulüm etmişlerdir.  

Mültezimler ve iltizam sistemi nedeniyle öncelikle Anadolu’da Celali İsyanları baş göstermiştir. Celali 
İsyanlarını sırasıyla geniş çaplı başka isyanlar takip etmiştir. Bu dönemde hem içte hem de dışta pek 
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çok sorunla karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti her ne kadar reform yapmak istese de yerleşik düzenin 
değişmesi kolay olamamış, yapılmak istenilen reformlar kâğıt üzerinde kalmıştır.  

Bu çalışma, yukarıda verilen bilgilere paralel olarak 19. yüzyılda idari sistemin bozulması ve taşra 
idarecilerinin yapmış olduğu hatalar sonucunda Aydın vilayeti çevresinde ortaya çıkan Atçalı Kel 
Mehmed olayına/ayaklanmasına odaklanılmıştır. 19. yüzyılda iltizam sistemi ve mülki amirlerin neden 
olduğu pek çok ayaklanma mevcuttur. Fakat Atçalı Kel Mehmed olayını bu ayaklanmalardan ayıran 
belli başlı özellikler bulunmaktadır. Çalışma sürecinde derinlemesine bir literatür (kaynak taraması) 
yapılmıştır. Konu ile ilgili yazılan bütün eserlere ulaşılıp elde edilen veriler okunarak analiz edilmiş ve 
çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular, çalışmanın sonuç bölümünde tartışılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Çalışma genel olarak nitel araştırma tekniği çerçevesinde şekillendirilmiştir. Çalışmada, nitel araştırma 
tekniğinin bir alt dalı olan “nitel durum analizi” yöntemi kullanılarak veriler harmanlanmış ve çeşitli 
sonuçlara ulaşılmıştır. Nitel araştırma tekniği “gözlem, görüşme, doküman analizi (ses, içerik vb.) nitel veri 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların rasyonel veriler ile doğal ortamda ve gerçekçi veriler ile bütüncül 
bir biçimde ortaya konmasına yönelik araştırma sürecidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 39). Nitel durum 
analizi, “belirli bir vakanın, çeşitli verilerle neden-sonuç ilişkisi içeresinde incelenerek, önceden belirlenen 
araştırma sorularına yanıt bulmayı amaçlayan” bir nitel araştırma yöntemidir (Subaşı ve Okumuş, 2017). 
Çalışmanın üç bölümü de genel olarak doküman incelemesi çerçevesinde hazırlanmıştır. İlk bölümde 
kavramsal çerçeve ve tarihsel arka plan tartışılmıştır. Bu bölümde, çalışmada kullanılacak kavramlar ve 
Atçalı Kel Mehmed olayının ortaya çıkışına neden olan tarihsel gelişim süreci incelenmiştir. Bu 
bölümde konu ile ilgili kitap, makale, tez ve ansiklopediler taranmış, doküman analizi yapılmıştır. 
İkinci bölümde Atçalı Kel Mehmed olayı ile ilgili literatürde yazılan eserler incelenmiştir. Bu bölümde 
Atçalı Kel Mehmed olayının literatürde hangi açılardan incelendiği tartışılmıştır. Yine bu bölümde 
konu ile ilgili yazılan akademik tezler, kitaplar ve makaleler incelenerek doküman analizi yapılmıştır. 
Üçüncü bölümde Atçalı Kel Mehmed’in kısa yönetim dönemi (mülki idare amirliği deneyimi) 
incelenmiştir. Sonuç bölümde ise çalışma çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda elde edilen 
dokümanların analizi sonrası Atçalı Kel Mehmed olayının neden sıra dışı bir mülki idare amirliği 
deneyimi olduğu tartışılmıştır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve TARİHSEL ARKA PLAN 

Çalışmada, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda ekonomik ve idari yapıda yaşadığı sorunların neden 
olduğu bir olay/ayaklanma irdelenmektedir. Bu nedenle çalışma sürecinde kullanılan kavramların 
tanımlanması ve tartışılması çalışmanın okuyanlar tarafından anlaşılmasını kolaylaştırması açısından 
önem arz etmektedir. 

Öncelikle Atçalı Kel Mehmed olayı ve o dönemdeki paralel ayaklanmaların temel çıkış nedeni 
ekonomik yapının en önemli parçası olan “Osmanlı Toprak Sistemi’nin” bozulmasıdır. Osmanlı 
Devleti’ndeki toprak mülkiyeti sistemi genel olarak üç kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar: Özel 
mülkiyete konu olan araziler, vakıflara ait olan araziler ve miri arazilerdir. Miri arazi sistemi, Osmanlı 
toprak mülkiyeti sistemi içerisinde en geniş alana sahip olan sistemdir. Miri arazinin mülkiyeti devlete 
aittir. Devlet bu arazileri özel bir şekilde dağıtarak işlemektedir (Ceylan, 2011: 149). Miri arazinin farklı 
çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar: havass-ı hümayun, yurtluk, malikâne, ocaklık, paşmaklık, mukataa ve 
dirliktir. Bu kavramları kısaca tanımlamak gerekirse, paşmaklık, padişahların ailelerine (anne ve kızları 
gibi) ayrılan ve geliri bu kişilere giden topraklardır. Yurtluk, daha çok sefer uç bölgelerinde/boylarında 
bulunan askerlere ve ailelerine verilen gelirleri bu kişilerin olan topraklardır. Ocaklık, gelirleri kale 
muhafızlarına ve tersanelere ayrılan topraklardır. Mukataa, gelirleri direk hazineye aktarılan 
topraklardır (Cin, 1985: 23; Karadağ ve Şit, 2016: 58-29). Bu çeşitler içerisinde çalışma için önem arz eden 
iki sistem dirlik ve malikâne sistemidir.  
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Şekil 1. Yazar tarafından farklı kaynaklar taranarak oluşturulmuştur. 

Malikâne sistemi, “yaşam boyu tasarruf anlamında kullanılan” (Suceska, 1985: 273) bir sistemdir. Fakat 
burada vurgulanması gereken nokta, malikâne sisteminde, toprak mülkiyeti, malikâne sahibine 
geçmemekte sadece toprağı kullanma hakkı kendisine geçmektedir. Bu sistemi çalışma açısından 
önemli kılan nokta, sistemin, bazı Osmanlı seçkinlerine (vali, paşa vb.) 19. yüzyılda ekonomik ve sosyal 
açıdan üstünlük sağlamasıdır. Malikâne sisteminde, belirli bir toprak parçasının kullanımı ve geliri, 
Osmanlı Padişahı tarafından herhangi bir ciddi kısıtlayıcı tedbir olmadan bir kişi ya da bir aileye 
verilmekteydi. Bu sistem, malikânelerin bazı yerel ailelerce uzun yıllar kontrol altında tutulması 
nedeniyle güçlü yerel beylerin (ayanların) ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. Ayan kavramı belirli bir 
bölgede yaşayan ve o bölgede ileri gelen aileleri tanımlamak için kullanılmıştır. Malikâne sisteminin 
faydalarından yararlanarak uzun yıllar bulunduğu bölgede yerel egemenliği sağlayan ailelere örnek 
olarak Bosna Hersek’te Rizanbegoviç ailesi (Suceska, 1985: 279-281), Ankara ve çevresinde 
Müderriszadeler, Muslupaşazaler (Kaya, 2013: 149), Manisa ve etrafında Karaosmanoğulları, Yozgat ve 
çevresinde Çapanoğulları, Musul’da Celîlîler, Rusçuk’ta Tepedelenliler, Vidinli Pasvanoğlları (Alkan 
Günay, 2012: 2) verilebilir. 

Dirlik (tımar) sistemi de Osmanlı Devleti’nin toprak rejimindeki bir diğer önemli sistemdir. 
Tımar/dirlik, sözlük anlamı olarak, “ilgi-bakım” anlamına gelmektedir. Kavram, genel olarak “Osmanlı 
merkez vilâyetlerinde bir süvari birliğini ve askerî-idarî hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan ve tevarüs 
(miras) yoluyla geçmeyen toprak tahsisini ifade” etmektedir (İnalcık, 2012: 168). Tımar sistemi, Osmanlı 
Devleti’nin miri arazi statüsündeki topraklarını belirli bir hizmet karşılığında belirli kişi ya da ailelere 
kullandırmasıdır. Tımar sistemi esasında savaşlarda fayda göstermiş komutanlara ve devletin farklı 
birimlerinde görev alan bürokratlara hizmetleri karşılığında tahsis edilmiştir. Bu sistemde 
vurgulanması gereken önemli nokta, tımar olarak verilen arazinin, verilen kişinin mülkiyetine 
geçmemesidir. Tımar verilen kişi ilgili toprağı işletir, elde edilen geliri emek veren halka (reayaya) 
dağıtır, kendi payını alır ve vergisini verir. Sistem kısaca bu şekilde işlemektedir (Cin, 1985: 53-54).  

Osmanlı Devleti’nde özellikle tımar ve malikâne sisteminin bozulması idari yapıyı doğrudan doğruya 
etkilemiştir. Her iki sistemde de vurgulanan özellikler: toprak mülkiyetinin devlete ait olması ve ilgili 

Kavram Haritası

Ekonomik Yapı ile İlgili 
Kavramlar

İdari Yapı ile İlgili 
Kavramlar

Tımar/Dirlik Sistemi
Miri Arazi

İltizam
Mültezim

Mütesellim
Ayan

Malikane Sistemi

Mülk
Mülki İdare

Sosyal İsyancılık
Reform

Modernleşme
Merkezileşme
Taşra İdaresi
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toprağın (sadece) kullanım yetkisinin verilmesidir. Osmanlı Devleti’nin savaşlar ve iç ayaklanmalar 
nedeniyle zayıflaması taşradaki egemenliğini sarsmış, dirlik ve malikâne sistemleri, onlarca güçlü 
derebeyine benzer Ayanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayan ailelerin yavaş yavaş taşrada 
idari yapıyı ele geçirmeleri, ekonomik yapıyı ele geçirmeleri ile olmuştur. Özellikle 18. ve 19. yüzyılda 
Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikada yaşadığı sorunlar, taşradaki hâkimiyetini gittikçe zayıflamıştır. 
Ayan aileler öncelikle ekonomik olarak güçlenmek için hareket etmişlerdir. Ayan aileler ilk olarak 
“mütesellim”lik kurumunu ele geçirmeye çalışmışlardır. Mütesellim (Özkaya, 2006: 203): “Beylerbeyinin 
veya sancak beyinin vekili olarak onların sefere gittiklerinde veya görev bölgelerine gitmedikleri zamanlarda 
yerlerine bakan, vergileri toplayan görevli” olarak tanımlanmaktadır. 18. ve 19. yüzyılda güçlerini 
pekiştirmek isteyen ayan aileler, mütesellimlik için birbirleri ile kıyasıya mücadeleye girmişlerdir. 
1726’da yapılan bir yasal düzenleme, ayanların mülki idare amiri (vali) olmasının yolunu açmıştır. 
Yapılan düzenleme ile sancakbeylerinin merkezden seçilip atanması işlemi durdurulmuştur. Bu durum 
ayanların vali olarak görev almalarına ve Osmanlı Devleti ile bire bir muhatap olmalarına yol açmıştır. 
Bu sayede ayanlar, hem Osmanlı ya asker yardımı hem de maddi yardım yapan birer güç haline 
dönüşmüşlerdir (Cin, 1985: 63-68; Güven, 2016: 69).  

Ayanların taşradaki ekonomik yapıyı ele geçirmelerinin bir nedeni de iltizam usulüdür. İltizam, “özel 
bir şahsın, devlete ait herhangi bir vergi gelirini toplamayı belirli bir yıllık bedel karşılığında üzerine alması” 
(Genç, 2020: 154) olarak tanımlanmaktadır. İltizam sisteminin de ayanlar tarafından ele geçirilmesi, 
ayanların aynı zamanda “mültezim” yani iltizam sahibi kişi olmaları, taşradaki güçlerini iyice 
artırmıştır. Hem mültezim hem de vali olan taşradaki güçlü ayanlar, keyfi vergilendirme nedeniyle 
halka zulümeder davranışlar sergilemişlerdir. Özellikle Anadolu’daki büyük isyanların (Örneğin Celali 
İsyanları) çıkış nedeni, keyfi toplanan vergiler ve bu duruma karşı çıkan halkın tepkisidir. Malikâne ve 
iltizam sisteminde yaşanan bozulmaya karşı halk her ne kadar Babı-ı Ali’ye şikâyette bulunsa da 
merkezi yönetimin güçsüzlüğü yaşanan adaletsizliklere müdahale edilememesine neden olmuştur 
(Üstündağ Özdemir, 2018: 31-33; Güven, 2016: 69-72). 

Ekonomik yapıdaki bozulmaya paralel olarak idari yapıdaki bozulmalarda başlamıştır. İdari yapıdaki 
bozulmanın adeta temsilcisi sayılabilecek durum, mülki idare sisteminde gözlemlenmiştir. Mülki idare, 
mülk ve idare kavramlarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Mülk kavramı, “Devletin egemenliği 
altında bulunan toprakların bütünü” (Kenanoğlu, 2006: 540) olarak tanımlanmaktadır. Mülki idare ise 
ülkeye ait, çeşitli kıstaslarla bölünmüş, belirli bir toprak parçasının yönetimi, olarak tanımlanabilir 
(Apan, 2021: 763). Dikkat edilirse mülki idare kavramında bir sınır vurgusu vardır. Bu sınır, belirli bir 
toprak parçasının çeşitli yönetmelerle (tarihsel, coğrafi, ekonomik, demografik) belirlenmesi ile 
oluşmuştur. Bu sınırların belirlenmesi ile mülki idare kademeleri oluşmuştur. Bu kademelenme 
merkezi yönetim haricinde bulunan taşra idaresini oluşturmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü (TDKS) 
taşra kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin 
hepsi” (TDKS, 2020). Taşra idaresinde (yani mülki idarede) yaşanan bozulmayı en iyi betimleyen kişi 
Tuncer Baykara (1966) olmuştur. Baykara (1966: 27) eserinde 19. yüzyılda taşraya atanan valilerin halkı 
görmezden geldiğini belirtmektedir. Atanan valilerin, halkın işkence ve zulüm görmesine aldırış 
etmeden mültezimlerle/voyvodalarla1 iş birliği yaparak zenginleştiğini belirmektedir. Baykara (1966: 
27) 19. yüzyılda Aydın Nazilli’de yaşanan bir olayı örnek vermektedir. Bu olayda Nazilli halkının 
dönemin voyvodasından memnun olmadıklarını, voyvodanın halka zulüm ettiğini fakat voyvoda 
hakkında dönemin valisinin adamı olduğu için hiçbir şeyin yapılmadığını belirtmektedir. Bu örnek, 
mülki idari yapıdaki bozulmayı açıkça gözler önünü sermektedir. 

 

1 Voyvoda kavramının farklı anlamları bulunmaktadır. Kavram en genel anlamıyla (Maxım, 2013: 127): “Bir memleketin 
başkumandanı ve idarecisi” olarak tanımlanmaktadır. Fakat burada voyvodaların hem bir yönetici hem de bir vergi toplayıcısı 
olduğu vurgulanmalıdır. Her ne kadar voyvodanın idari/yönetsel nitelikli işleri olsa da 19. yüzyılda vergi toplama sürecinde 
gösterdikleri adaletsizlikler halk tarafında tepki ile karşılanmıştır. 
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19. yüzyılda taşra idaresinde yaşanan bozulma nedeniyle ortaya çıkan isyanları diğer isyanlardan 
ayıran farklı özellikler mevcuttur. Atçalı Kel Mehmed olayı da bu bağlamda değerlendirilebilir. Atçalı 
Kel Mehmed bir eşkıya olarak dağlara çıkmasına rağmen onu diğer eşkıyalardan farklı kılan en belirgin 
özellik halk tarafından destek görmesidir. Bu noktada Atçalı Kel Mehmed olayı literatürde “Sosyal 
İsyancı” kavramı ile betimlenebilir. Sosyal isyancı kavramını sistematize eden kişi Eric Hobsbawn’dır. 
Hobsbawn “Sosyal İsyancılar” adlı eserinde sosyal isyancılar ile ilgili şu tespiti yapmaktadır 
(Hobsbawn, 1995: 11-12): 

Devlet otoritesi ve feodal beylere göre suçlu sayılan sosyal isyancı gerçekte yasa dışına düşmüş köylüdür. 
Oysa köylülerin gözünde o, bir kahraman, sınıfının yandaşı, öç alıcı, adaletsizliği düzeltmek için dövüşen 
biri, belki de onları özgürlüğe kavuşturacak olan liderdir. Ona hayran olunur, yardım edilir ve desteklenir. 
Sıradan köylülerle kanundışı isyancı ve soyguncu arasındaki bu ilişki, sosyal isyancılara ilginç ve anlamlı 
bir içerik kazandırır. 

Atçalı Kel Mehmed vb. olaylar, Osmanlı Devleti’nin özellikle taşra yönetimi konusunda çeşitli 
reformlar yapması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 19. yüzyılda modernleşme perspektifinde genel 
olarak Fransa örneği göz önünde bulundurularak bir dizi reform girişiminde bulunulmuştur. Reform 
kavramı geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Fakat kamu yönetiminde reform dendiğinde akıllara ilk 
olarak “değişiklik” gelmektedir. Reform kavramı, değişiklik olarak algılandığında iki farklı kategoride 
incelenebilir. Bunlar: İdari reform ve yapısal reformlardır. İdari reform, bir devletin merkez ve taşra 
yönetimindeki değişiklikleri ifade etmektedir. Bu değişiklikler personel, yetki, sorumluluk ve görevler 
açısından olabilmektedir. İdari reformda amaç, bu sayılan alanlarda değişiklikler yapıp idari alanın 
daha işlevsel bir hale getirilmesidir. Yapısal reform ise mevcut idari yapıdaki kurum ve kuruluşları 
baştan düzenlemek, dizayn etmek anlamına gelmektedir (Avaner, 2020: 121). 19. yüzyıldan itibaren 
yapılan reformların niteliği daha çok idari reforma benzemektedir.  

Osmanlı Devleti’nin yapmak istediği reformların temel amacı, Fransa örneğinde modern ve merkezi bir 
devlet kurulmasıdır. Bu nedenle yapılan reformların tamamı bir açıdan taşra idaresini merkeze 
bağlama hamlesi olarak okunabilir. Osmanlı Devleti’nin merkezi ve modern bir devlet örgütlenmesini 
istemesinin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerin anlaşılabilmesi için modern devlet kavramının 
içeriğine ve anlamına bakmak gerekmektedir. Modern devlet kavramı ile ifade edilen, “standardize 
olmuş idari, mali, askeri ve hukuki alanlarda merkezileşmiş, bütüncül yapılardır” (Doğan, 2014: 55-56). Poggi 
(2008: 27), modern devleti: “Belli sınırları olan bir bölgede yaşayan bir nüfusu idare eden bir organizasyon,(1) 
aynı toprak sınırları içinde faaliyet gösteren diğer organizasyonlardan farklılaşmış;(2) özerk; (3) merkezileşmiş ve 
(4) bölümleri birbirleriyle resmi koordinasyon içinde çalışıyor ise devlettir.” diye tanımlamıştır. Bu tanımlar 
incelendiğinde modern devletin bazı özellikleri dikkat çekmektedir. Öncelikle modern devletin 
vazgeçilmez unsuru merkeziyetçiliktir. Merkeziyetçilik en kısa ve öz şekilde, devlet idaresinin tek bir 
merkezden kontrol edilmesi, olarak tanımlanabilir. Osmanlı Devleti de taşrada kaybettiği hâkimiyetini 
tekrar merkezi bir devlet ile kurulabileceğini düşünmüş ve reform adımlarını bu yönde atmıştır. 

Çalışmanın tarihsel arka planı ve kavramsal tartışmasından sonra, Atçalı Kel Mehmed olayı ile ilgili 
literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasındaki temel amaç, çalışmanın diğer çalışmalardan 
farklılığını ortaya koymaktır. Ayrıca literatür taraması sürecinde, Atçalı Kel Mehmed olayı ile ilgili 
yazılan eserlerin toplu bir şekilde verildiği bir esere rastlanmamıştır. Bu nedenle literatür taraması 
derinlemesine yapılarak Atçalı Kel Mehmed olayı ile ilgili yazılan eserlerinin bütününe ulaşılmaya 
çalışılmıştır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışma sürecinde yapılan literatür taramasında, Atçalı Kel Mehmed olayı ile ilgili farklı şekillerde 
eserlerin hazırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Atçalı Kel Mehmed olayını, mülki idare boyutu ile ele 
alan çalışmalara da rastlanmamıştır. Atçalı Kel Mehmed olayı genel olarak altı farklı açıdan (Gezi ve 
Gözlem Yazıları, Akademik Kitap/İnceleme Yazıları, Akademik Makaleler, Akademik Tezler, Edebi 
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Romanlar/Anlatılar, Tiyatro Oyunları) incelenmiştir. Literatürde ilk defa bu çalışmada Atçalı Kel 
Mehmed ile ilgili yazılan eserler bir arada (Tablo.1’de) verilmiştir. 

 

Tablo.1: Atçalı Kel Mehmed Olayı ile İlgili Yazılan Eserlerin Tasnifi 

Eserlerin Yazılış Şekilleri Eserin Künyesi 

Gezi ve Gözlem Yazıları -R. V. J. Arundell (1831). Discoveries in Asia Minor, London. 
- M. Keppel (1831). Narrative of a Journey Across the Balkan: Two Passes of Selimno and Pravadi Also 
of a Visit to Azani and Other Newly Discovered Ruins in Asia Minor in the Years 1829-1830, Vol:2, 
London. 
- Ahmed Lütfi Efendi (1999). Vak’anüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi 2–3, İstanbul. 
- C. Texier (2002). Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi Cilt: II (Çev. Ali Suat), Ankara. 

Akademik Kitap/İnceleme 
Yazıları 

- Çağatay Uluçay (1955). XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, Berksoy 
Yayınevi, İstanbul. 
- Sabri Yetkin (1997). Ege’de Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 
- Halil Dural (2005). Bize Derler Çakırca 19. ve 20. Yüzyılda Ege’de Efeler, Tarih Vakfı Yayınları, 
İstanbul. 
- Kenan Kıvrak (2007). Atça’nın Tarihçesi ve Tarihi Eserleri, Önder Matbaası, Edremit.  
- Ali Haydar Avcı (2013). Atçalı Kel Mehmed İsyanı: Aydın İhtilali (1829-1830), Barış Kitap, Ankara. 
- Çağatay Uluçay (2013). Atçalı Kel Memed, Ötüken Yayınevi, İstanbul. 
- Mehmed Başaran- Aysun Sarıbey Haykıran ve Ali Özçelik (2018). Atçalı Kel Mehmed Efe, Kitapevi 
Yayınları, İstanbul. 
- Kenan Kıvrak (2020). Tarihin Işığında Atça, Öğretmenim Dergisi Yayınları, İstanbul. 

Akademik Makaleler - Coşkun Can Aktan vd. (2002). “Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları-1”, Süleyman Demirel İİBF, 2/7, 
1-20. 
- A. R. Gökbunar. (2004). “Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması: Vergiye Farklı Bir Başkaldırı Örneği”, 
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 27-
34. 
- M. Başaran ve A. S. Haykıran (2009). “Osmanlı Merkezi Yönetimine Taşranın Direnişi: Atçalı Kel 
Mehmed Ayaklanması”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), 155-164. 
- Nigar Pösteki (2014). “Sinemasında “Sosyal İsyancı” Efeler: Atçalı Kel Mehmed ve Dokuz Dağın 
Efesi”, Acta Turcıca Dergisi, 4/2, 1-22. 
- Betül Öztoprak (2017). “Atçalı Kel Mehmed Efe'nin Yer Aldığı Biyografik Romanlar ile Keloğlan 
Masalları Arasında Bulunan Ortak Unsurlar Üzerine Bir İnceleme”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 343-369. 
- Ş. Gacar (2019). “Hobsbawm’ın Sosyal Haydut Prensipleri Bağlamında Atçalı Kel Mehmed”, Kültür 
Araştırmaları Dergisi, 1(3), 302-326. 

Akademik Tezler - Tuncer Baykara (1966). 19. Yüzyılda Aydın Eyaleti, Bitirme Tezi, İstanbul. 
- Aysun Sarıbey (2006). XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim. Yüksek Lisans Tezi, Aydın. 
- Betül Öztoprak (2016). Türk Romanında Efelik ve Efeler Üzerinde Bir İnceleme, Balıkesir. 
- Okan Cömert (2019). 19. Yüzyılda Ege Bölgesinde Bir İç Güvenlik Meselesi Olarak Eşkıyalık, İzmir. 

Edebi Romanlar/Anlatılar - Kemal Özkaynak (1946). Efelerden Haberler, (Yayına Hazırlayan: Ahmet Zeki Muslu), Efeler 
Belediyesi Kültür Yayınları. 
- Murat Sertoğlu (1976). Atçalı Kel Mehmed Efe. (2. Bs.). İstanbul, İtimat Kitabevi. 
- İsmet Nadir Aksoy (2005). Atçalı Kel Mehmed Sevda Zamana Sığmaz, Atalay Matbaacılık, Ankara. 
- Cem Çelik (2012). Atçalı, İstanbul, Y Yayınları. 
- Etem Oruç (2013). Atçalı Kel ve Yağdereli Sinanoğlu Efe, İstanbul, Berfin Yayınları. 
- Fatih Altınbeyaz (2015). Sevda Çiçeğim, Bursa, Kuzgun Kitap. 

Tiyatro Oyunları  - Orhan Asena (2019). Toplu Oyunları 3 - Simavnalı Şeyh Bedreddin-Atçalı Kel Mehmed-Tanrılar ve 
İnsanlar (Gılgameş), İstanbul: Mitos Yayınları 

Kaynak: Tablo. 1 yazar tarafında yapılan araştırma sonucunda 5 aylık bir süre içeresinde farklı 
kaynaklar taranarak oluşturulmuştur. 

Atçalı Kel Mehmed ayaklanması ile ilgili ilk bilgiler, dönemin yabancı gezginlerince hazırlanan 
seyahatnamelerde görülmektedir. Bu seyyahlar Arundell; Keppel ve Texier’dir. Bu seyyahlarının 
yanında Ahmed Lütfi Efendi’nin 1825 yılında kaleme aldığı Ahmed Lütfi Efendi Tarihi’nin 2. cildinde 
de Atçalı Kel Mehmed olayı hakkında önemli bilgiler verilmektedir. Çalışma sürecinde bu eserlerin 
orijinallerine ulaşılıp, Atçalı Kel Mehmed ile ilgili olan kısımları incelenmiştir. 

Vak’anüvis Ahmed Lütfi Efendi’nin 1825 yılında kaleme aldığı eserin 2. cildinin 442 sayfasında Atçalı 
Kel Mehmed olayı ile ilgili bilgiyi “Zuhur-ı Keloğlan” başlığında vermektedir. Bu başlıkta Kel Mehmed 
şu şeklide tasvir edilmiştir: 
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Aydın’da Adalar Kasabası civarında Keleş Mehmed adında bir kişi padişahın halka/fukaraya zulüm 
edilmemesi gerektiğini belirten bir ferman ile dolaşarak püsküllü bir bela olmuştur. “Keleş Mehmed El 
me’mur min indillah (Allah tarafından destek gören memur)” yazılı bir mühür bastırmış. İstila ettiği 
yerlerde, “benim amacım halkın gönlünü kazanmak, fukarayı korumaktır, voyvodanın zulümünden 
mallarınızı korumaktır.” sözlerini tellallarla duyuran kişi… 

Keppel, 1831 yılında kaleme aldığı “Narrative of a Journey Across the Balkan: Two Passes of Selimno 
and Pravadi Also of a Visit to Azani and Other Newly Discovered Ruins in Asia Minor in the Years 
1829-1830” adlı eserinin 2. cildinde Atçalı Kel Mehmed ile ilgili bazı gözlemlerinden bahsetmektedir. 
Keppel eserinin 316-322-336 ve 337 sayfalarında Atçalı Kel Mehmed’e dair hem anekdot hem de gözlem 
bilgileri vermektedir. Keppel, ilgili sayfalarda Kel Mehmed’i çarpık yönetime karşı çıkan bir reformcu 
olarak tanımlamaktadır. Yine eserde Kel Mehmed’in bir ağayı devirerek yerine geçtiği anlatılmaktadır.  

Arundell, 1834 yılında kaleme aldığı “Discoveries in Asia Minor, Including a Description of the Ruins 
of Several Ancient and Especially Antioch of Pisidia” adlı eserinin 212, 213 ve 214 sayfalarında Atçalı 
Kel Mehmed hakkında şu tespitleri yapmaktadır: 

Bu sıradışı adam, mevcut idari yapının çürümüşlüğüne ve kötü yönetime başkaldıran, kendisini bir 
reformist olarak tanımlayan bir kişi idi. Kel Mehmed beraberinde yani kendisini takip eden paralı askerlerle 
yolcuk yapan seyyahları ya da kervanları belirli bir ücret karşılığında korumaktaydı. Kel Mehmed ve 
adamları, savaş döneminde toplanan vergilerin savaş sonrasında da toplanması ve halkın zor duruma 
düşmesi nedeniyle vergi vermeye karşı ayaklanırlar ve çevresindeki adamlar gün geçtikçe çoğalır. İdareyi 
ele geçirdiği yerlere kendi adamlarını yerleştiren Kel Mehmed uyguladığı adil yönetmelerle halkı yanına 
çekmiştir. 

Texier, 1865 yılında kaleme aldığı ve 2002 yılında Türkçeye çevrilen “Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve 
Arkeolojisi (2.cilt)” adlı eserinde Atçalı Kel Mehmed’ten bahsetmektedir. Eserin 103. sayfasında Kel 
Mehmed hakkında şu bilgi verilmektedir: “Bu bağlamda kötü tanınmış bir dervişle ortak olan Kel Mehmed 
adında bir meczuptan söz ederler. Bu adam, hükümet aleyhine ayaklanmak için, yandaşlarını fikirleriyle 
kullanırdı.” Texier’in eserinde Kel Mehmed, hükümete karşı ayaklanmış, kötü niyetli bir kişi olarak 
tasvir edilmektedir.  

Dikkat edilirse, gezginler tarafından Atçalı Kel Mehmed farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Fakat burada 
dikkat edilmesi gereken nokta, Atçalı Kel Mehmed’in Aydın ve çevresinde oldukça etkili olduğudur. 
Bu etkinliği sayesinde dönemin gezginlerince fark edilmiş ve hakkında yazılar yazılmasını sağlamıştır. 

Atçalı Kel Mehmed hakkında ilk sistematik akademik çalışmayı Prof. Dr. Çağatay Uluçay yapmıştır.  
Uluçay, 1955 yılında yayımladığı “XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri” 
ve 1968 yılında yayımladığı “Atçalı Kel Mehmed” başlıklı kitapları ile konu üzerinde ilk kapsamlı 
çalışmaları yapmıştır. Uluçay, iki eserde de (özellikle Atçalı Kel Mehmed eserinde) öncelikli olarak 
Atçalı Kel Mehmed olayının/ayaklanmasının neden araştırılmaya değer bir olay olduğunu 
açıklamaktadır. Uluçay, Atçalı Kel Mehmed olayını, Başbakanlık arşivlerinde yapmış olduğu çalışma 
sonrasında elde ettiği 24 vesika ile açıklamıştır. Uluçay, eserlerinde öncelikle Aydın ve çevresinde 
sıklıkla yaşanan halk ayaklanmalarının genel sebeplerini incelemiştir. Uluçay’ın tespitlerine göre, 
halkın ekonomik durumunun kötü olması, idari yapıda bulunan görevlilerin halka yaptıkları 
haksızlıklar ve zulüm, Aydın’ın coğrafi konumunun etkileri, irticai meseleler ve Aydın’daki 
efelik/eşkıyalık kültürü, Aydın ve çevresinde çıkan ayaklanmaların temelini oluşturmaktadır. Uluçay, 
Atçalı Kel Mehmed olayının, dönemin idaresince dikkatli bir şekilde incelendiği, bölgeye müfettişler 
gönderildiğini, yapılan gözlemlerin de Bâb-ı Âli’ye rapor edildiğini belirtmektedir. Uluçay, iki eserinde 
de Atçalı Kel Mehmed olayını, vesikalarda yazan bilgiler çerçevesinde bir “vaka” incelemesi olarak ele 
almıştır. 

Sabri Yetkin, 2003 yılında yayımladığı “Ege’de Eşkıyalar” isimli eserinde Atçalı Kel Mehmed olayına 
yer vermiştir. Yetkin, Kel Mehmed olayını “sosyal eşkıyalık” kavramı çerçevesinde değerlendirmiştir. 
Yetkin (2003: 51-52) eserinde Kel Mehmed ile ilgili şu şekilde bir yorum yapmıştır: 
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Örneğin 1829-30 yıllarında Aydın İhtilali olarak adlandırılan bir hareket ortaya çıktı. Bu hareketin önderi 
olan Atçalı Kel Mehmed, bir anlamda kendisini sınırsız bir gücün sahibi olarak görüp mührüne "Vali-yi 
Vilayet Atcalı Kel Memed" yazısı kazıtarak devlet kurmuş gibi hareket etmeye başlaması, eşkıyalık bölgesi 
olan Atça ve Aydın civarında, korumasız insanları ezen, sömüren, ayan ve eşrafa karşı mücadeleye girişerek 
adaleti sağlamaya çalışması, zenginden alıp fakire vermesi, on binlerce insanı peşinden sürüklemesi, 
ölümüne inanmayan bir halk için bir umut olması ve benzeri olgular onun bu eyleminin "sosyal eşkıyalık" 
tanımına girmesini gerektirmektedir. Bu hareket, Ege bölgesindeki sosyal eşkıyalığın belki de ilk örneğidir. 

Halil Dural, 2005 yılında kaleme aldığı “Bize Derler Çakırca 19. ve 20. yüzyılda Ege’de Efeler” adlı 
eserinde kısaca Atçalı Kel Mehmed olayına değinmiştir. Eser, genel olarak efelik ve efe kültürünü 
özellikle Çakırcalı Efeyi anlatmaktadır. Dural (2005: 222), eserde Kel Mehmed Efe’nin zamanında 
Turgutlu’yu bastığını fakat karşılaştığı zorluklar nedeniyle Karaosmanoğlu’nu ele geçiremediğini 
anlatmaktadır. Karaosmanoğlu dönemin önemli ayanlarındandır.  

Mehmed Başaran, Aysun Sarıbey Haykıran ve Ali Özçelik’in 2018 yılında kaleme aldıkları “Atçalı Kel 
Mehmed Efe, Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Zeybeklik” adlı eser Çağatay Uluçay’ın eserlerinden sonra 
arşiv kaynaklarına dayayan ikinci kapsamlı eserdir. Bu eserde yazarlar, Atçalı Kel Mehmed ile ilgili 
araştırmalarına öncelikle konferans bildirileri ve makalelerle başladıklarını belirtmişlerdir. Sonrasında 
daha kapsamlı bir çalışma için Başbakanlık Osmanlı arşivlerine giden yazarlar, Çağatay Uluçay’ın 
eserlerindeki vesika örneklerinden yola çıkarak, “Aydın İhtilali”; “Atçalı Kel Mehmed” gibi anahtar 
kelimeler tarayarak, önemli vesikalara erişmişlerdir. Böylece Atçalı Kel Mehmed olayına dair arşiv 
kaynakları genişletilmiştir. Kitapta ayrıca 16. ve 18. yüzyıllar arasında başta Celali İsyanları olmak üzere 
çıkan bütün geniş çaplı ayaklanmaların nedenleri de incelenmiştir.  

Ali Haydar Avcı’nın 2004 yılında kaleme aldığı “Atçalı Kel Mehmed İsyanı: Aydın İhtilali (1829– 1830)” 
başlıklı eser, Atçalı Kel Mehmed ayaklanması hakkında yazılan ve bilinen eserlerden birisidir. Eser 
baştan sona incelendiğinde içeriğinin büyük oranda Çağatay Uluçay’ın eserlerinden derlendiği 
görülmektedir. Eserde ege bölgesindeki zeybeklik kültürü, Atçalı Kel Mehmed Olayı ve gelişimi 
anlatılmaktadır.   

Atçalı bir yazar olan Kenan Kıvrak’ın 2007 yılında kaleme aldığı “Atça’nın Tarihçesi ve Tarihi Eserleri” 
ve 2020 yılında kaleme aldığı “Tarihin Işığında Atça” eserinde Atçalı Kel Mehmed olayına 
değinilmektedir. Literatür taramasında Atçalı farklı kişilerin de Kel Mehmed olayı ile ilgili yazılar 
kaleme aldığı tespit edilmiştir. Kıvrak’ın ve diğer Atçalı yazarların çalışmaları çoğunlukla Çağatay 
Uluçay’ın eserlerine referans verilerek hazırlanmıştır. Bu eserlerde genel olarak Atça tanıtılmakta ve 
tarihi ile ilgili bilgi verilmektedir. Atça’nın tarihi ile ilgili bilgi verilirken Kel Mehmed olayına da 
değinilmektedir. Bu eserlerde genel olarak Kel Mehmed bir halk kahramanı (sosyal eşkıya) olarak tasvir 
edilmektedir. Kıvrak’ın da eserlerinde Kel Mehmed, dönemin idarecilerinin halka yaptığı zulümü 
engellemek amacıyla ayaklanan bir kişi olarak tasvir edilmektedir. Eserlerde Kel Mehmed’in adil, 
tarafsız ve halktan yana bir yönetim sergilediği vurgulanmaktadır.  

Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması ile ilgili farklı dönemlerde akademik makaleler de kaleme alınmıştır. 
Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve Özgür Saraç’ın 2002 de yayımlanan “Osmanlı Tarihinde Vergi 
İsyanları-1”, adlı makalelerinde Atçalı Kel Mehmed olayına farklı bir bakış açısı getirmektedir. 
Makalede Atçalı Kel Mehmed olayı, vergi boyutu ile incelenmiştir. Makalede dönemin vergi toplama 
süreciyle ilgili şu tespit yapılmıştır: “Aydın ve çevresinde halk, mültezim, mütesellim ve voyvodaların aşırı 
vergi toplamasından ve bu duruma itiraz edenleri cezalandırmasından şikâyetçiydi. Mültezim ve voyvodaları 
ellerindeki en büyük koz ise söz konusu vergilere karşı gelinmesi durumunda padişaha karşı başkaldırılmış 
olacağını ileri sürmeleriydi” (Aktan vd., 2002: 17-18). Makalede Atçalı Kel Mehmed olayının en önemli 
nedeninin adaletsiz vergi politikaları olduğu vurgulanmaktadır. 

Ali Rıza Gökbunar’ın 2004 yılında yayımladığı “Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması: Vergiye Farklı Bir 
Başkaldırı Örneği” başlıklı makalesi de Coşkun Can Aktan ve arkadaşlarının yayımladığı makaleye 
benzer bir içeriğe sahiptir. Çalışmada Atçalı Kel Mehmed olayının çıkış nedenleri açıklanmaktadır. 
Gökbunar, Atçalı Kel Mehmed olayının nedenini dörde ayırmıştır. Bunlar (Gökbunar, 2004: 28-31): 
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“artan vergi yükü ile vergi toplayıcıların tutumları, idarecilerin tutumları, ayanların tutumları ve bölgede artan 
işsizliktir” Yazar, bu başlıklar altında Atçalı Kel Mehmed olayını incelemiştir. 

Mehmed Başaran ve Aysun Sarıbey Haykıran 2009 yılında yayımladıkları “Osmanlı Merkezi 
Yönetimine Taşranın Direnişi: Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması” başlıklı makalelerinde, Atçalı Kel 
Mehmed olayını incelemişlerdir. Bu eser daha önceden sunulmuş bir bildiridir. Yazarlar, 2018 yılında 
yukarıda da belirtilen “Atçalı Kel Mehmed Efe, Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Zeybeklik” adlı kitabı 
kaleme almışlardır. Bu makalelerinde yazarlar Atçalı Kel Mehmed olayını, “sosyal eşkıyalık” kavramı 
çerçevesinde dönemin “arşiv kaynaklarına,  seyahatnamelere ve dönemin vakanüvislerinin eserlerine” 
bakarak incelemişlerdir.  

Nigar Pösteki‘nin 2014 yılında yayımladığı “Türk Sinemasında “Sosyal İsyancı” Efeler: Atçalı Kel 
Mehmed ve Dokuz Dağın Efesi” adlı makalesinde, 1964 yılında çekilen, yönetmenliğini Asaf Tengiz’in 
yaptığı “Atçalı Kel Mehmed” filmini analiz etmiştir. Filmin senaryosu Murat Sertoğlu’nun yukarıda da 
belirtilen “Atçalı Kel Mehmed Efe” başlıklı romanından uyarlanmıştır. Makalede, filmdeki Atçalı Kel 
Mehmed karakteri şu şekilde tasvir edilmektedir (Pösteki, 2014: 12-14): “…yaşadığı haksızlıklar nedeniyle 
dağa çıkmak zorunda kalan; gözüpek ve korkusuz; Osmanlı’nın haksızlıklarından çok yörenin zenginlerinin 
menfaatleri doğrultusunda devlet mekanizmalarını kullanması üzerinde büyük bir sosyal uyanış tetikleyen kişi.” 
Makalede Atçalı Kel Mehmed, Murat Sertoğlu’nun romanında olduğu gibi “sosyal isyancı” olarak 
tasvir edilmiştir.  

Betül Öztoprak’ın 2017 yılında yayımladığı “Atçalı Kel Mehmed Efe'nin Yer Aldığı Biyografik 
Romanlar ile Keloğlan Masalları Arasında Bulunan Ortak Unsurlar Üzerine Bir İnceleme” başlıklı 
makalesinde Cem Çelik, İsmet Nadir Atasoy ve Murat Sertoğlu’nun romanlarında Kel Mehmed’in nasıl 
tasvir edildiğini incelemiştir. Öztoprak incelediği üç romanda, Atçalı Kel Mehmed’in, “sosyal eşkıya” 
formatında anlatıldığını tespit etmiştir.  

Ş. Gacar’ın 2019 yılında yayımladığı “Hobsbawm’ın Sosyal Haydut Prensipleri Bağlamında Atçalı Kel 
Mehmed” başlıklı makalesinde Atçalı Kel Mehmed’i Hobsbawm’ın “sosyal haydut” ya da “erdemli 
eşkıya” olarak betimlediği kavramlarla açıklamıştır. Gacar, Kel Mehmed’in Hobsbawm’ın “sosyal 
isyancı/sosyal haydut” kavramı ile örtüştüğü, halka zulüm etmek yerine halkın yanında yer aldığı bu 
nedenle günümüze kadar adının taşındığını vurgulamaktadır.  

Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) tez arşivinde yapılan 
taramada, doğrudan olmasa da dolaylı olarak tezlerin yazıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanında yine 
yapılan araştırmada, İstanbul Üniversitesinde 1966 yılında Tuncer Baykara’nın Atçalı Kel Mehmed 
hakkında bilgileri içeren bir lisans bitirme tezi hazırladığı tespit edilmiştir. 

Atçalı Kel Mehmed olayı ile ilgili ilk akademik tez, 1966 yılında Tuncer Baykara tarafında hazırlanan, 
“19. yüzyılda Aydın Eyaleti” başlıklı bitirme tezidir. Tezin yazım tarihi eski olmasına rağmen İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesinden online olarak indirilebilmektedir. Bu eser Atçalı Kel Mehmed Olayı için 
önemli bir kaynaktır. Baykara, eserde Atçalı Kel Mehmed olayı hakkında hem yabancı seyyahların 
görüşlerine hem de arşiv kaynaklarına ilk kez yer vermektedir. Eserin 26 ile 31 sayfaları arasında, Atçalı 
Kel Mehmed olayının temel nedeninin dönemin valisi ve mültezimleri olduğunu belirtmektedir. 
Eserde, valilerin halkı değil kendilerini düşündükleri; mültezimlerin de vergi toplarken halka zulüm 
ettiklerinden bahsetmektedir. Yine dönemin askere alım politikalarının (süresiz askerlik) halkı 
canından bezdirdiğini ayrıca Aydın halkının 2. Mahmut’un reformlarına karşı çıktığı eserde 
belirtilmektedir. Bu durum neticesinde Atçalı Kel Mehmed’in yaşanılan haksızlıklar karşısından 
ayaklandığı, halkın da Kel Mehmed’e destek verdiği eserde belirtilmektedir.  

Aysun Sarıbey tarafından 2006 yılında “ XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim” başlıklı bir 
yüksek lisans hazırlanmıştır. Sarıbey, bu tezden sonra bu konuda (yukarıda belirtilmiştir) hem bir 
makale hem de bir kitap yazmıştır. Sarıbey’in tezi, Atçalı Kel Mehmed olayı ile ilgili yol gösterici bir 
nitelik taşımaktadır. Tezde Sarıbey, Atçalı Kel Mehmed olayını Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki 
gerçekleştirmeye çalıştığı “merkezileşme” reformlarına karşı bir tepki olarak değerlendirmiştir. Tezde 
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Kel Mehmed olayına kısaca yer verilerek, ayaklanmanın neden çıktığı ve kısa yönetim dönemi 
anlatılmıştır. 

Betül Öztoprak, 2016 yılında “Türk Romanında Efelik ve Efeler Üzerinde Bir İnceleme” başlıklı bir 
doktora tezi hazırlamıştır. Bu tezdeki Atçalı Kel Mehmed ile ilgili bölüm, Öztoprak’ın 2017 yılında 
yayımladığı makale ile benzerdir. Tezde, Atçalı Kel Mehmed olayının geçtiği üç romanda (Çelik, İsmet 
Nadir Atasoy ve Murat Sertoğlu’nun romanları) Atçalı Kel Mehmed’in bir sosyal isyancı olarak nasıl 
betimlendiği incelenmiştir.  

Son olarak, Okan Cömert, 2019 yılında “19. Yüzyılda Ege Bölgesinde Bir İç Güvenlik Meselesi Olarak 
Eşkıyalık” başlıklı Atçalı Kel Mehmed olayına değinen bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Tezde, 
Çağatay Uluçay’ın Atçalı Kel Mehmed eserinden yararlanılarak, Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması 
kısaca aktarılmıştır. 

Atçalı Kel Mehmed olayı edebi eserlere de sıkça konu olmuştur. Kemal Özkaynak (1946), Murat 
Sertoğlu(1976), İsmet Nadir Aksoy (2005), Cem Çelik (2012), Etem Oruç (2013) ve Fatih Altınbeyaz 
(2015) romanlarında edebi bir dille Atçalı Kel Mehmed olayını anlatmışlardır. Bu eserler roman 
niteliğindedir. Eserlerde, Atçalı Kel Mehmed’in dönemin adaletsiz yöneticilerinin zulümüne karşı 
gelmesi, adaletli bir yönetim sağlaması ve sevdiği kız ile ilgili olayları anlatmaktadır. Orhan Asena’nın 
(2019) Atçalı üzerine yazdığı tiyatro metni de benzer içeriğe sahiptir. 

Sonuç olarak literatür taraması üzerine yorum yapılacak olunursa, Atçalı Kel Mehmed olayının üç 
temel konu üzerinden araştırıldığı, incelendiği ve yazıldığı görülmektedir. Bunlar: Vergi politikaları, 
sosyal eşkıyalık ve edebi romancılık. Atçalı Kel Mehmed ayaklanması ile ilgili yazılan akademik 
eserlerde (makale ve kitaplarda), genel olarak adaletsiz vergi politikaları ve kötü idare/yönetim 
nedeniyle Atçalı Kel Mehmed olayının ortaya çıktığını belirtmiştir. Yine akademik makalelerde Atçalı 
Kel Mehmed olayı, Hobsbawn’ın “sosyal eşkıyacılık” kavramı ile açıklanmıştır. Eşkıya, halkın canına 
ve malına zorla el koyan, kötü, yasa dışı, kişiler olarak tanımlanmaktadır. Fakat sosyal eşkıyalık, devlet 
idarecilerinin keyfi ve haksız davranışlarına karşı halkı savunan, garibanı koruyan, zenginde alıp fakire 
veren kişiler için kullanılmaktadır. Atçalı Kel Mehmed de yazılan makalelerin bir kısmında bu şekilde 
tasvir edilmiştir. Son olarak Atçalı Kel Mehmed olayı, roman ve tiyatro oyunu eserleri ile edebi bir 
yönden incelenmiştir. Özellikle Murat Sertoğlu, Atçalı Kel Mehmed ile ilgili yazdığı roman için Aydın’a 
gidip halktan hikâyeler dinlemiştir. Atçalı Kel Mehmed ile ilgili yazılan romanların yazarları, konu ile 
ilgili ilk araştırmayı yapan Tuncer Baykara ve Çağatay Uluçay’ın eserlerinden yararlanmıştır. Atçalı Kel 
Mehmed ile ilgili bir de film çekilmiştir. Yine Orhan Asena’nın bir tiyatro eseri mevcuttur. Edebi 
eserlerde genellikle Atçalı Kel Mehmed fakir, gururlu, isyankâr, yiğit, gözü kara ve adaletli bir karakter 
olarak tasvir edilmiştir. Fakat bu eserler incelendiğinde çeşitli kurmacalar içerdikleri anlaşılmaktadır. 
Literatür taramasında da görüldüğü gibi Atçalı Kel Mehmed olayı, mülki idare boyutu ile 
incelenmemiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, Atçalı Kel Mehmed olayı, mülki idare boyutu ile 
incelenecektir. 

 

BULGULAR: MÜLKİ İDARE AÇISINDAN ATÇALI KEL MEHMED OLAYI 

Atçalı Kel Mehmet’in Aydın ve çevresindeki idaresi kısa sürmüştür. 1829-1830 yılları arasında çıkan 
isyan büyümüş ve Kel Mehmed’i Aydın ili ve çevresinin [Manisa Turgutlu, Denizli Buldan, Kütahya 
Kula ve Eşme (Uluçay, 1993: 81)] idarecisi (valisi) haline getirmiştir. Çalışma sürecinde yapılan 
araştırmalarda Kel Mehmed’in olduğu belirtilen bir söz dikkat çekmiştir. “Vali-i Vilayet, Hademe-i 
Devlet, Atçalı Kel Memed” yani ilin valisi, devletin hizmetkârı Atçalı Kel Mehmed. Bu sözün Kel 
Mehmed’in mühründe yazılı olduğu söylenmektedir. 19. Yüzyılda onlarca isyanın, ayaklanmanın 
çıkmasına rağmen, Kel Mehmed’in ayaklanması neden halkın zihnine bu denli işlemiştir? Neden halk 
Atçalı kel Mehmed’i desteklemiştir? O dönmede olayı soruşturmak için gönderilen müfettişler, Atçalı 
hakkında neden olumlu raporlar düzenlemiştir? Bu soruların cevabı Kel Mehmed’in uyguladığı idari 
yapıda gizlidir. Atçalı Kel Mehmed’in yönetim sürecinde neler yaptığına dair bilgileri Tuncer Baykara, 
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Çağatay Uluçay ve dönemin yabancı gezginlerinin eserlerinde görülmektedir. Bu eserler incelendiğinde 
Kel Mehmed’in bir mülki amir olarak yaptıklarını dört başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar: 

1. Kamu görevlileri ile ilgili sorunların çözülmesi 

2. Adil bir yargılama sisteminin kurulması 

3. Haksız vergi toplanmasının kaldırması  

4. Halk ile yakın ilişki kurarak, halkın sorunlarını ilk ağızdan dinlenmesi  

Kel Mehmed Aydın ve çevresinde yönetimi ele geçirir geçirmez ilk yaptığı icraat, kamu görevlilerini 
görevden almak olmuştur. Eski düzenin yaratıcısı; rüşvetçi, halka zulüm eden ne kadar ayan, idareci 
ve memur varsa ya kaçmış ya da Kel Mehmed tarafında yakalanarak cezalandırılmıştır. Atçalı Kel 
Mehmed, kaçan ve görevini bırakan bütün memurların yerine kendi adamlarını atamıştır. Hakkında 
şikâyet olmayan memurları yerinde bırakmıştır. Kel Mehmed öncelikle memurların maaşlarını 
ödemiştir. Uzun zamandır maaşları ödenmeyen memurlar, rüşvet yoluyla bu sorunlarını çözmeye 
çalışmışlardır. Bu durumun farkında olan Kel Mehmed yönetimi döneminde her memurun maaşının 
zamanında ödenmesini sağlamıştır. Atçalı Kel Mehmed ayrıca adamlarına halka adil bir şekilde 
davranmaları için gerekli nasihatleri vermiştir. Atçalı Kel Mehmed, idari bir göreve adam atarken 
liyakate göre davranmıştır. Kel Mehmed özellikle il düzeyindeki idari işlerin rüşvet alınmadan, hızlı ve 
halkı aşağılamadan yapılması gerektiğini adamlarına tembih etmiştir. Kel Mehmed, idari alanda 
görevlendirdiği adamlarına halkın malına, canına ve namusuna saygı gösterilmesinin en önemli kural 
olduğunu belirtmiştir. Kel Mehmed görevlendirdiği adamlarını belirli periyotlarda denetlemiştir. 
Görevini yapan, rüşvet almayan, halka adil davranan adamlarını görevlerinde bırakmış, hakkında 
şikâyet olan adamlarını cezalandırarak hemen görevden almıştır (Uluçay, 2013: 74; Keppel, 1831: 126-
129; Baykara, 1966: 29).  

Kel Mehmed ikinci iş olarak ele geçirdiği yerlerde mahkemeler kurumuştur. Bu mahkemelerde adil ve 
tarafsız bir yargılama yapılmasını sağlamıştır. Özellikle halka zulüm eden, kanunlara ve şeriata aykırı 
hareket eden kamu görevlilerini (memurlar, mültezimler, voyvodalar, müftüler) yargılamıştır. 
Yargılamalar halka açık ve tarafasız bir şekilde yapılmıştır (Başaran vd., 2018: 213). 

Kel Mehmed, üçüncü iş olarak, halkın uzun yıllardır şikâyet ettiği “savaş vergilerini” kaldırmıştır. 
Savaş vergileri, Osmanlı Devleti’nin savaş dönemlerinde giderlerini karşılamak amacıyla topladığı 
vergilerdir. 19. yüzyılda devamlı savaş ve ayaklanmaların olması nedeniyle bu vergiler keyfi şekilde 
toplanır hale gelmiştir. Özellikle dönemin voyvodaları ve mültezimleri bu durumu suistimal ederek 
halka eziyet etmişlerdir. Örneğin haksız yere konulan vergiler halk tarafından 
ödenmeyince/ödenemeyince halkın mahsullerine zorla el konulmuştur. Halktan, askerlik çağına gelen 
erkeklerin askere yazılmaması için yüksek miktarda rüşvet istenmiştir. Rüşveti veren kişilerin erkek 
çocukları askerlik için kayıt altına alınmamıştır. Kel Mehmed, adil olmayan vergileri kaldırarak, şeri 
hükümlere uygun ve adil bir şekilde vergi toplamaya başlamıştır. Topladığı vergileri de İstanbul’a 
göndermiştir. Kel Mehmed, haksız vergi nedeniyle mallarına, evlerine ve tarlalarına el koyulan 
vatandaşlara, ilgili mülklerini geri verdirmiştir. Kel Mehmed, özellikle vergi vermeyen/veremeyen 
halkın kızlarını ve oğlanlarını dağa dahi kaldıran eski sistemin mültezim ve voyvodalarının bu 
uygulamalarının kesinlikle yapılmamasını adamlarına tembih etmiştir. Ayrıca vergiler neticesinde 
halkın ezilmesini, hakarete uğramasını ve hapsedilmesini kaldırmıştır (Uluçay, 2013: 15-16; Baykara, 
1966: 29-30). 

Kel Mehmed, dördüncü iş olarak, halk ile yakın ilişki kurarak onların sorunlarını dinlemiştir. Kel 
Mehmed, halkı kesinlikle dışlamamış, hor görmemiş, zulüm etmemiştir. Aydın ve çevresinde idari 
yapıyı elinde tutan Karaosmanoğlları, bu bölgeyi uzun süre “demir yumrukla” yani sert bir şekilde 
yönetmiştir. Bu durum, halk ile mülki idare arasındaki ilişkiyi koparmıştır. Kel Mehmed’in adil ve halka 
yakın yönetimi, kısa zamanda duyulmuş, pek çok yer kendi istediği ile (hatta Kel Mehmed’i çağırarak) 
yönetimi altına girmişlerdir.  Kel Mehmed, yaşanan sorunları doğrudan halktan dinlemiştir. Halkla her 
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zaman iç içe olmuştur. Yapmış olduğu tespitler neticesinde: “serbest ticaret ve tarımın korunması, 
kanunların değiştirilmesi ve daha adil kanunların yapılmasını hükümetten” talep etmiştir (Uluçay, 
2013: 15; Baykara, 1966: 31). 

Bu yapılanlardan sonra Kel Mehmed halkın desteğini ve güvenini kazanmıştır. Halkın Kel Mehmed’e 
olan güveni resmi yazışmalara da yansımıştır. Gerek Çağatay Uluçay (2013: 121-168) gerekse Mehmet 
Başaran ve arkadaşlarının (2018: 295-314) arşivlerde yaptıkları taramalarda, Kel Mehmet ayaklanması 
için gönderilen teftişçilerin yazdıkları raporlarda bu durum açıkça görülmektedir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER  

19. yüzyıl, imparatorlukların en uzun yüzyılı olmasının yayında devletlerin de dersler çıkarması 
gereken bir yüzyıldır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin idari ve siyasi mirasını taşıyan Türkiye, bu dönemi 
her açıdan incelemeli ve dersler çıkarmalıdır. Atçalı Kel Mehmed olayı kısa süreli bir olay olmasına 
rağmen gerek dönemin yabancı seyyahlarının gerekse halkın zihnine kazanmış bir olaydır. Çalışmanın 
başında bazı araştırma soruları sorulmuştur. İlk soru: Osmanlı Devleti’nin toprak rejiminde ve idari 
yapıdaki bozulmaların taşra idaresine nasıl etki ettiği, sorusudur. Osmanlı Devleti’nin ekonomik 
sisteminin temeli olan toprak sistemindeki bozulma, idari yapıyı olumsuz şekilde etkilemiştir. 
Memurların uzun süre maaşları verilememiştir. Bu nedenle memurlar, geçinebilmek için rüşvet vb. 
yollara başvurmuşlardır. Bu durum üst düzey yöneticileri de etkilemiştir. Valiler halka hizmet için değil 
zenginleşmek ve daha rahat yaşamak için, Babı-ı Ali’de yaptıkları kulis ve verdikleri rüşvet ile geliri en 
fazla olan yerlere atanmaya çalışmışlardır. Bu durum liyakati ortadan kaldırmıştır. Halkı dinlemeyen, 
halkın sorunlarına çözüm üretmeyen mülki amirler nedeniyle sık sık ayaklanmalar yaşanmıştır. 

Birbiri ile bağlantılı olan diğer sorular ise şu şekildedir: Atçalı Kel Mehmed’in kısa süreli mülki idare 
amirliği deneyiminde sergilemiş olduğu tutum ve davranışların neden farklıdır? Dönemin resmi mülki 
idare amirlerinin neden halk tarafından kabul görmemiştir? Atçalı Kel Mehmed halk nezdinde hangi 
davranışları sergilemesi sonucunda kabul görmüştür? Dönemin mülki idare amirlerinden hangi 
noktalarda farklılık göstermiştir? Atçalı Kel Mehmed’in kısa süreli mülki idare amirliği deneyiminde 
sergilemiş olduğu tutum ve davranışlar, dönemin mülki amirlerine nazaran oldukça farklıdır. 
Liyakatten uzak, rüşvet ve kayırmacılıkla atanan mülki amirler, halk ile olan bağlarını koparmıştır. Bu 
durumda halk, yaşanan haksızlıkların giderilmesi için başvuracak bir idari mekanizma bulamamıştır. 
Çaresizlik içinde olan halk âdete bir “kurtarıcı” beklemiştir. Atçalı Kel Mehmed yerleşik idari zihniyetin 
tam tersine uygulamalara imza atmıştır. Atçalı Kel Mehmed öncelikle adaleti sağlamıştır. Sonrasında 
halka inmiş, halkla iç içe olmuştur. Bu nedenle pek çok yer, kendi isteği ile hatta bizzat davet ederek 
Atçalı’nın himayesine girmiştir. Bu durum dönemin halkının adil, tarafsız ve dürüst idareye/idarecilere 
olan özlemini açıkça ortaya koymaktadır. Atçalı Kel Mehmed’in zorluklar içinde geçen hayatı, halkın 
sorunlarını iyi bilmesi ve adalete olan inancı kendisini sıra dışı bir idareci yapmıştır.  

Sonuç olarak, Atçalı Kel Mehmed olayı, günümüzde dahi dersler çıkartılacak bir olaydır. Atçalı Kel 
Mehmed olayı, mülki idarenin halka yakın olmasının ve mülki amir seçilirken liyakatin önemini açıkça 
ortaya koymaktadır. Atçalı Kel Mehmed olayı mülki idarenin halk ile olan bağının kopmasının ne gibi 
sorunlara yok açacağını açıkça göstermiştir. Atçalı Kel Mehmed memur görevlendirmelerinde liyakati 
esas almış, memurları sıklıkla denetlemiş, adil bir ceza ve yargılama sistemi kurumuş, haksızlıkları 
ortadan kaldırmıştır. Atçalı Kel Mehmed esasen yapılması gerekenleri yapmıştır. Fakat halk, dönemin 
idarecilerinden o kadar çok zulüm görmüştür ki bu kısa süreli adil yönetimi onlarca yıl dilden dile 
aktarmıştır. Atçalı Kel Mehmed olayı, mülki idare amiri adaylarına anlatılmalı ve bu olaydan dersler 
çıkarılması sağlanmalıdır.  
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlığın tanımı, “Yalnızca hastalık ya da sakatlık 
olmama durumu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali” olarak ifade 
edilmektedir (WHO, 2005). İş sağlığı ise “tüm meslek dallarında çalışan kişilerin bedenen, ruhsal 
ve sosyal olarak iyiliklerini sürdürebilmek, çalışma koşullarından kaynaklanan riskleri önleyerek 
çalışanları korumak, kişileri uygun işe yerleştirmek kısaca işin çalışana ve çalışanın işe 
uyumunun sağlanması” olarak tanımlanmaktadır (Gerek, 2000). 

İş Güvenliği, işin yürütümü sebebiyle ortaya çıkabilecek tehlike ve risklerden çalışma ortamının 
arındırılarak, çalışan güvenliği ve sağlığına zarar verebilecek durumların ortadan kaldırılması 
için yapılan sistemli çalışmalardır (Gerek, 2000: 2). Diğer bir ifadeyle iş güvenliği, çalışanların iş 
kazalarına maruz kalmalarını önleyerek, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına alınması 
gereken bir dizi tedbirdir. 

WHO ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ortak tanımına göre İş sağlığı ve güvenliği (İSG) 
“Meslek fark etmeksizin, çalışanlar için yüksek seviyede bedenen, ruhen ve sosyal bir ortam 
oluşturmak ve bunun sürdürülebilmesi adına yapılan çalışmaların tümü” olarak ifade 
edilmektedir (Kahya, 2001). 

ILO’ya göre iş kazası “Belli bir zarar ya da yaralanmaya sebebiyet veren, daha öncesinde 
planlanmamış beklenmeyen olay” olarak ifade edilmektedir. WHO’ya göre ise iş kazası 
“Öncesinden planlanmamış, çoğu defa kişisel yaralanmalar, makine, araç ve ekipmanların zarar 
görmesine, üretimin bir süreliğine durmasına yol açan olaylardır”. 

6331 sayılı İSG Kanunu’nun 3.maddesine göre iş kazasının tanımı “İşyerlerinde ya da işin 
yürütümünden dolayı oluşan, ölüme neden olabilen veya vücudun bütünlüğünü bedenen ya da 
ruhen özürlü hale getiren olay” olarak tanımlamaktadır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddede ise iş kazası “Sigortalı kişinin işyerinde olduğu esnada ya 
da asıl işini yapmaksızın işveren tarafından dışarıda bir yere gönderildiği sırada, sigortalının 
çocuğunu emzirme sürelerinde, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işe gelip giderken, 
sigortalı işveren tarafından yürütülen bir iş nedeniyle kendi hesabına bağımsız çalışıyorsa, 
sigortalı çalışanı hemen ya da daha sonrasında bedenen veya ruhen sakatlığa uğratan olaydır’’ 
şeklinde açıklanmaktadır. 

İSG konusu ülkemizde özellikle 2012 yılından itibaren yürürlükte olan 6331 Sayılı İSG 
Kanunu’yla beraber daha fazla önem verilen, bilinirliği her geçen gün artan bir bilim dalı 
konumuna gelmektedir. Bu konuda yapılan uygulamaların, yanı sıra akademik olarak yapılan 
çalışmaların sayılarında ciddi bir artış görülmektedir. Keçeci (2021) tarafından Ulusal Tez 
Merkezinde yer alan 1986-2020 yılları arasında ‘‘İş Sağlığı Güvenliği’’ alanında yazılmış tezlerin 
bibliyometrik analizi yapılmıştır. Alanyazın tarandığında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
konularda yapılan pek çok çalışma yapıldığı görülmektedir. İSG’nin önem kazanmasının en 
önemli göstergesi olan iş kazaları konusunda da yapılan çok fazla çalışma olmasına rağmen, iş 
kazalarıyla ilgili herhangi bir bibliyometrik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu husustaki boşluğu 
doldurabilmek adına, bu çalışmada; 1974-2021 yılları arasında iş kazaları konusunda hazırlanan 
yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezleri incelenmiştir. 

Bibliyometri kavramı ilk defa Hulme (1922) tarafından ‘‘İstatistiksel bibliyografi’’ olarak 
tanımlanmış, daha sonra Pritchard (1969) tarafından ‘‘bibliyometri’’ olarak son halini almıştır.  

Pritchard’a göre (1969) bibliyometri; matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin bilimsel iletişim 
ortamlarına uygulanarak tez, kitap ve makale gibi yayınların analiz edilmesi şeklinde 
tanımlanmıştır (Pritchard, 1969). Bibliyometrik çalışmalar, farklı bilim dallarında bilim insanları 
tarafından yapılan işin nicelik ve niteliğinin araştırılması için diğer araştırmacı ve bilim 
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insanlarına olanak sağlar (Jacobs, 2001). Bütün bilimlerde şimdiye kadar yayınlanmış olan 
yayınların açık ve net bir şekilde düzenlenmiş hali, ilgili konu hakkında çalışma yapacak olan 
araştırmacılar için çok büyük bir değere sahiptir (Kılıçarslan ve Altuğ, 2016). 

Bu çalışmada, İSG alanında büyük bir öneme sahip olan iş kazalarıyla ilgili yapılacak olan 
akademik çalışmalarda araştırmacılara yol gösterici nitelikte olması amaçlanarak, YÖK Ulusal 
tez merkezinde yer alan tezler incelenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde iş kazaları konusu ele alınmış yüksek lisans, doktora 
ve tıpta uzmanlık tezleri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz metodu ile 
incelenmiştir. Çalışmada yer alan tezler, YÖK Ulusal Tez Merkezi internet sayfasında bulunan 
veri tabanını üzerinden ‘iş kaza, iş kazası ve iş kazaları’ kelimeleri ile yapılan aramalar 
sonucunda ulaşılmış olan tezlerdir. Tezlerin türleri, yazım yılı, dili, izin durumu, yazıldığı 
üniversite, enstitü, ana bilim dalı, konusu gibi parametreler kullanılarak bibliyometrik 
özelliklerin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 

BULGULAR 

YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen veriler ile ‘‘iş kaza, iş kazası, iş kazaları’’ sözcükleriyle 
yapılan tarama sonucunda 1974 ile 2021 yılları arasında toplam 438 lisansüstü teze ulaşılmıştır. 
İş kazalarını konu alan lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımına bakıldığında, Şekil.1’de 
gösterilmiş olduğu gibi tezlerin; 359’u (%82) yüksek lisans, 42’ı (%9,6) doktora, 37’si (%8.4) ise 
tıpta uzmanlık alanındadır. 

 
Şekil 1. Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı 

 

1974 ile 2021 yılları arasında yazılan 438 lisansüstü tezin, yıllara göre dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmektedir. Tezlerin 289’unun 2012 ve sonrasında, 149’unun ise 1983 ile 2011 yılları 
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arasında yazıldığı görülmektedir. İş kazalarıyla ilgili yazılan tezler sayılarına göre en fazla 2019 
yılında sonrasında sırasıyla 2021, 2018 ve 2015 yıllarında yapılmıştır. 

Tablo 1. İş Kazaları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

No Yıl Sayı No Yıl Sayı 
1 1974 1 21 2002 10 
2 1983 1 22 2003 4 
3 1984 2 23 2004 5 
4 1985 2 24 2005 6 
5 1986 0 25 2006 11 
6 1987 1 26 2007 5 
7 1988 3 27 2008 9 
8 1989 2 28 2009 10 
9 1990 2 29 2010 14 
10 1991 2 30 2011 9 
11 1992 5 31 2012 7 
12 1993 6 32 2013 9 
13 1994 3 33 2014 21 
14 1995 7 34 2015 31 
15 1996 6 35 2016 27 
16 1997 7 36 2017 28 
17 1998 3 37 2018 36 
18 1999 5 38 2019 74 
19 2000 3 39 2020 19 
20 2001 5 40 2021 37 

 

İş kazaları konusunda yazılan lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımına göre Şekil 2 
incelendiğinde; 146 tez ile birinci sırada bulunan fen bilimleri enstitüsünü, 136 tez ile sosyal 
bilimler enstitüsü takip etmektedir. Sağlık bilimleri enstitüsü ise 90 tez ile üçüncü sırada yer 
almaktadır. Tıp fakültesinde 30 olmak üzere, ayrıca diğer 36 lisansüstü tez ise farklı enstitülerde 
hazırlamış ya da hangi enstitüye ait olduğu belirtilmemiş tezler bulunmaktadır. 

 
Şekil 2. İş Kazaları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 
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Şekil 3’te gösterildiği üzere; iş kazalarını konu alan tezlerin erişim izinlerine bakıldığında 364 
tezin erişilebilir durumda iken, 74 tezin ise erişilebilir durumda olmadığı görülmektedir. Bir 
başka ifade ile tezlerin %83,1’ine erişilebilirken, %16,9’una ise erişilememektedir. Şekil 4’te ise 
doktora tezlerine erişim izin oranı %71.4, tıpta uzmanlık tezlerinde erişilebilirlik oranı %97.3, 
yüksek lisans tezlerinde ise bu oran %83.0 olarak gösterilmektedir. İş kazalarını konu alan 1983-
1988 yılları arasında yazılan lisansüstü tezlere ulaşılabilirlik durumunun ‘‘izinsiz’’ olduğu 
görülmektedir.  

 

     
Şekil 3. İş Kazaları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin 
Erişilebilirlik Durumuna Göre Dağılımı  
 

Şekil 4. İş Kazaları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin 
Türlerine Göre Erişilebilirlik Dağılımı 

Şekil 5’de görüldüğü üzere iş kazaları ile ilgili tezlerin, yazım diline göre bakıldığında 426 tezin 
Türkçe ve 12 tezin İngilizce yazıldığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile yazılan 438 iş kazalarını 
konu alan lisansüstü tezlerin %97.2’si Türkçe, %2.8’i ise İngilizcedir. 

İngilizce dilinde yazılan iş kazaları konulu tezlerin 4’ü doktora, 8’i yüksek lisans tezidir.  

 
Şekil 5. İş Kazaları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Yazım Diline Göre Dağılımı 
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Tablo 2. İş Kazaları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

 Konu Sayı 

1 Adli Tıp 9 

2 Ağaç İşleri 4 

3 Aile Hekimliği 2 

4 Aktüerya Bilimleri 1 

5 Balıkçılık Teknoloji 1 

6 Besin ve Hijyen Teknolojisi 1 

6 Besin ve Hijyen Teknolojisi 1 

7 Beslenme ve Diyetetik 2 

8 Bilim ve Teknoloji 2 

9 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 62 

10 Denizcilik 3 

11 Eğitim Öğretim 7 

12 Elektrik Elektronik Müh. 7 

13 Endüstri ve Endüstri Müh 15 

14 Enerji 1 

15 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 

16 Fizik ve Fizik Mühendisliği 1 

17 Gemi Müh. 2 

18 Gıda Müh. 2 

19 Giyim Endüstrisi 3 

20 Halk Sağlığı 65 

21 Hastaneler 4 

22 Hazır Giyim 1 

23 Hemşirelik 5 

24 Hukuk 53 

25 İlk ve Acil Yardım 12 

26 İnşaat Mühendisliği 26 

27 İstatistik 5 

28 İşletme 10 

29 Kamu Yönetimi 1 

30 Kazalar 65 

31 Maden Mühendisliği ve Madencilik 15 

32 Makine Mühendisliği 2 

33 Mimarlık 3 

34 Mühendislik Bilimleri 11 

35 Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1 

36 Psikiyatri 2 

37 Psikoloji 5 

38 Sağlık Eğitimi 3 

39 Sağlık Kurumları Yönetimi 3 

40 Sigortacılık 1 

41 Sosyal Hizmetler 2 

42 Sosyoloji 2 

43 Şehircilik Ve Bölge Planlama 1 

44 Teknik Eğitim 1 

45 Tekstil Ve Tekstil Müh. 1 

46 Turizm 1 

47 Ziraat 7 
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Tablo 2 incelendiğinde; iş kazaları ile ilgili yazılan tezler konu sınıflandırmalarına göre 
sırasıyla; halk sağlığı, kazalar, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk ilk sıralarda 
yer almaktadır. Bu konuları takiben en fazla sayıda yazılan lisansüstü tezlerin; inşaat 
mühendisliği, endüstri ve endüstri mühendisliği, maden mühendisliği ve madencilik 
konuları altında bulunduğu görülmektedir. 

İş kazaları ile ilgili lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3’de 
bulunmaktadır. En fazla sayıda lisansüstü tez; 69 tezle Gazi Üniversitesi’nde, 28 tez ile 
İstanbul Üniversitesi’nde hazırlanmıştır.  

Tablo 3. İş Kazaları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

No Üniversite Tez Sayısı 

  1 Adnan Menderes Üniversitesi 1 

  2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 

  3 Akdeniz Üniversitesi 6 

  4 Anadolu Üniversitesi 2 

  5 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 1 

  6 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5 

  7 Ankara Üniversitesi 12 

  8 Atatürk Üniversitesi 3 

  9 Avrasya Üniversitesi 2 

10 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 1 

11 Bahçeşehir Üniversitesi 2 

12 Balıkesir Üniversitesi 1 

13 Başkent Üniversitesi 2 

14 Beykent Üniversitesi 6 

15 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 1 

16 Bingöl Üniversitesi 1 

17 Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 3 

18 Boğaziçi Üniversitesi 2 

19 Bülent Ecevit Üniversitesi 1 

20 Celal Bayar Üniversitesi 2 

21 

22 

23 

24 

25 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Çankaya Üniversitesi 

Çağ Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi 

3 

4 

2 

2 

12 

26 Dicle Üniversitesi 3 

27 Dokuz Eylül Üniversitesi 14 

28 Dumlupınar Üniversitesi 1 

29 Düzce Üniversitesi 3 

30 Ege Üniversitesi 6 

31 Erciyes Üniversitesi 2 

32 Erzincan Üniversitesi 2 

33 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 7 

34 Eskişehir Teknik Üniversitesi 1 

35 Galatasaray Üniversitesi 3 

36 Gazi Üniversitesi 69 

37 Gaziantep Üniversitesi 1 
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38 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 

39 Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi 1 

40 Gedik Üniversitesi 12 

41 Gediz Üniversitesi 7 

42 Gümüşhane Üniversitesi 2 

43 Hacettepe Üniversitesi 5 

44 Haliç Üniversitesi 1 

45 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 3 

46 İnönü Üniversitesi 1 
47      İstanbul Aydın Üniversitesi 7 

48      İstanbul Esenyurt Üniversitesi 7 

49 İstanbul Gelişim Üniversitesi 3 

50 İstanbul Rumeli Üniversitesi 4 

51 İstanbul Teknik Üniversitesi 6 

52 İstanbul Ticaret Üniversitesi 2 

53 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3 

54 İstanbul Üniversitesi 28 

55 İzmir Demokrasi Üniversitesi 2 

56 İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 

57 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2 

58 Kafkas Üniversitesi 2 

59 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1 

60 Karabük Üniversitesi 3 

61 Karadeniz Teknik Üniversitesi 6 

62 Kocaeli Üniversitesi 13 

63 KTO Karatay Üniversitesi 5 

64 Kırklareli Üniversitesi 4 

65 Maltepe Üniversitesi 1 

66 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1 

67 Marmara Üniversitesi 17 

68 Melikşah Üniversitesi 1 

69 Mersin Üniversitesi 1 

70 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 

71 Nevşehir Hacı Bektaş Veli   1 

72 Nişantaşı Üniversitesi 2 

73 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2 

74 Ordu Üniversitesi 2 

75 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4 

76 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 1 

77 Pamukkale Üniversitesi. 4 

78 Sakarya Üniversitesi 6 

79 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 

80 Selçuk Üniversitesi 11 

81 Süleyman Demirel Üniversitesi 6 

82 Tarsus Üniversitesi 6 

83 TED Üniversitesi 1 

84 Trakya Üniversitesi 2 

85 Uludağ Üniversitesi 4 
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86 

87 

Uşak Üniversitesi 

Üsküdar Üniversitesi 

1 

17 

88 Yalova Üniversitesi 1 

89 Yeditepe Üniversitesi 2 

90 Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7 

91 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 5 

 

İş kazaları konusunda yazılan lisansüstü tezlere ana bilim dallarına göre bakıldığında şekil 
6’da gösterildiği üzere; 110 tez ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı ilk sırada yer 
alırken, en fazla tez yazılan ana bilim dalları; 33 tez ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Ana bilim Dalı, 28 tez ile halk sağlığı, 26 tez ile özel hukuk, 25 tez ile işletme ana 
bilim dalı bulunmaktadır. İnşaat mühendisliği 19, Endüstri mühendisliği 15, maden 
mühendisliği 12 ve Acil tıp ana bilim dalında yazılan 8 lisansüstü tezin iş kazaları 
konusuyla ilgili diğer ana bilim dallarına göre öncelikli tercih edildiği görülmektedir. İş 
kazaları ile ilgili 162 lisansüstü tez diğer ana bilim dallarında hazırlanmıştır.  

 

 
Şekil 6. İş Kazaları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan iş kazaları konusunda 1974 ile 2021 
yılları arasında yazılmış 438 lisansüstü tez incelenerek, Ulusal tez merkezinde yer alan 
kriterlere göre değerlendirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli göstergelerinden 
biri olan iş kazalarının ülkemizde çok fazla sayıda olması, münferit bir İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 30 Haziran 2012 yılında yürürlüğe 
giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla beraber İş Sağlığı ve güvenliği ile iş 
kazaları konularına daha ciddiyetle önem verilmeye başlanmıştır. YÖK Ulusal tez 
merkezinde iş kazalarıyla ilgili yazılan tezler incelendiğinde, 2012 yılından itibaren bu 
konuyla ilgili yazılan lisansüstü tezlerde gözle görülür bir artış söz konusu olup, bu 
konuda yapılan çalışmaların ivme kazandığı fark edilmektedir. Tezlerin 149’unun 1983 ile 
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2011 yılları arasında, 289’unun ise 2012 ve sonrasında yazıldığı görülmektedir. Bu konuda 
yazılan tezlerin 359’u (%82) yüksek lisans, 42’ı (%9,6) doktora, 37’si (%8.4) ise tıpta 
uzmanlık alanındadır. 

İş kazaları konusunda yazılan tezlerin enstitülere göre dağılımında ilk sırada fen bilimleri 
enstitüsü, sırasıyla sosyal bilimler enstitüsü, sağlık bilimleri enstitüsü ve tıp fakültesi yer 
almaktadır.  

Bu konuda yazılan lisansüstü tezler yazım diline göre incelendiğinde; 426 tezin Türkçe ve 
sadece 12 tezin İngilizce olarak yazıldığı görülmektedir. İngilizce dilinde yazılan iş kazaları 
konulu tezlerin 4’ü doktora, 8’i yüksek lisans tezidir.  

Tezlerin izin durumuna göre ise; 364 tezin erişilebilir olduğu, 74 tezin ise erişilebilir 
olmadığı görülmektedir. Erişilebilirlikte en büyük oran tıpta uzmanlık tezlerine aittir. 
Erişim izni oranı en düşük doktora tezleridir. İş kazalarını konu alan 1983-1988 yılları 
arasında yazılan lisansüstü tezlere erişilememektedir. 

İş kazaları ile ilgili yazılan lisansüstü tez çalışmaları konularına göre sıralandığında; halk 
sağlığı, kazalar, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk konularının ilk sıralarda 
yer aldığı görülmektedir. Bu konuları takiben en fazla sayıda yazılan lisansüstü tezlerin; 
inşaat mühendisliği, endüstri ve endüstri mühendisliği, maden mühendisliği ve 
madencilik konuları altında bulunmaktadır 

Enerji, hazır giyim, kamu yönetimi, ormancılık, teknik eğitim, tekstil ve tekstil müh., 
turizm konularında ise az sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Yürütülen tezlerin 
konularına göre sınıflandırma, YÖK Ulusal tez merkezinde yer alan tezlerin birinci 
konuları dikkate alınarak yapılmıştır. 1974 ile 2021 yılları arasındaki hazırlanan lisansüstü 
tezlerin incelendiği bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de İSG alanında çok önemli bir 
sorunsal olan iş kazalarıyla ilgili tez hazırlamak isteyen araştırmacılara yol gösterici bir 
rehber niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. İSG alanında iş kazalarından başka meslek 
hastalıkları, acil durum yönetimi, risk değerlendirme konularında da yazılmış olan YÖK 
ulusal tez merkezinde yer alan tezlerin bibliyometrik analizininin yapılması başka 
araştırmacılara önerilmektedir. 
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Öz 

Muhasebede ortak bir dil ve raporlama sistemi oluşturulması amacıyla, finansal raporlama 
standartları geliştirilmiş ve ülkemizde de 2013 yılı itibarıyla bağımsız denetime tabi olan 
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2014 yılında bağımsız denetim kapsamı, TFRS kapsamından ayrıştırılmış ve 2018 yılında 
uygulanmaya başlanmak üzere, bağımsız denetime tabi olan ancak TFRS’leri uygulamayan 
işletmelere yönelik Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 
yayımlanmıştır. BOBİ FRS ile Vergi Usul Kanunu’nda (VUK), aynı olaylara ilişkin farklı 
hükümler bulunması, aynı olaydan kaynaklanan farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Özellikle mali tablolarda önemli bir paya sahip olmalarından dolayı, mali tabloları 
etkileme derecesi yüksek olan maddi duran varlıklara yönelik farklı uygulamalar, işletmelerin 
dönem sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. VUK’a nazaran BOBİ FRS’ye göre düzenlenen mali 
tablolar, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bilgi sunmakla birlikte 
finansal raporlamanın kalitesini artırmaktadır. Bu nedenle BOBİ FRS’nin kapsamının 
genişletilmesi faydalı finansal bilgiye erişim için önem taşımaktadır. 
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Abstract 

In order to establish a common language and reporting system in accounting, financial reporting standards 
have been developed and it has been predicted that enterprises in our country, which are subject to 
independent audit, implement the Turkey Financial Reporting Standards (TFRS) as of 2013. In 2014, the 
scope of independent auditing was separated from the scope of TFRS and to be implemented in 2018, 
Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Enterprises (FRS for LMSE) was published for 
businesses that are subject to independent audit but do not apply TFRS. The existence of different provisions 
regarding the same events in FRS for LMSE and the Tax Procedure Law (TPL) causes different results arising 
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the financial statements, especially because they have a significant share in the financial statements, directly 
affect the period results of the enterprises. Compared to the TPL the financial statements prepared according 
to the FRS for LMSE increase the quality of financial reporting, while providing realistic and relevant, 
comparable and verifiable information. Therefore, expanding the scope of FRS for LMSE is important for 
access to useful financial information. 
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GİRİŞ 

Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki ticari sınırların neredeyse ortadan kalkması, 
işletmeler arasındaki rekabetin global ölçekte yaşanmasına neden olmuştur. Bu durumun en 
önemli etkilerinden biri hiç kuşkusuz uluslararası ticaret hacminin ve uluslararası yatırımlara 
olan talebin artmasıdır. Uluslararası yatırımlarda da yatırımcıların en büyük ihtiyacı ve yatırım 
konusunda kullanacakları en önemli veri işletmelerin finansal tablolarıdır. 

Finansal tabloların kullanılabilirlik derecesi gerçeğe uygunluğuyla doğru orantılıdır. Bir diğer 
ifadeyle, finansal tablolar ne kadar gerçekçi hazırlanırsa, kullanılabilirliği ve ihtiyaca uygunluğu 
da o kadar artacaktır. Bunun yanında finansal tabloların karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 
belirli bir standartta hazırlanması gerekmektedir. Bir işletmenin, geçmiş dönemleri ile mevcut 
durumunun ya da başka işletmelerle karşılaştırılabilmesi için finansal tabloların belirli bir 
formatta düzenlenmesi gerekmektedir. 

Birden çok ülkede faaliyette bulunan işletmelerin ilgili ülkelerde farklı muhasebe 
uygulamalarıyla karşılaşmaları ya da finansal tabloların faaliyette bulunulan ülkelere göre farklı 
şekillerde düzenlenmesi birçok olumsuzluğa neden olmaktadır. Finansal tablo kullanıcılarının 
mali tabloları analiz ve yorumlama süreçlerini de etkileyen tüm bu olumsuzlukların önlenmesi 
ve muhasebede ortak bir dil ve raporlama sistemi oluşturulması amacıyla finansal raporlama 
standartları geliştirilmiştir. 

İşletmelerin yapıları ve faaliyette bulundukları sektörler dolayısıyla belirli bir kalıba sokulmaları 
yani tek tip finansal raporlamaya tabi tutulmaları kimi haklı gerekçelerle olumsuz olarak 
nitelendirilse de özellikle uluslararası platformda karşılaştırmalar yapılabilmesi için zaruridir. 

Bu amaçla, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nca (International Accounting Standards 
Board - IASB), 2001 yılından itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve 
Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) geliştirilmekte ve yayımlanmaktadır (KGK, IASB 
nedir?). Bağımsız ve düzenleyici bir yapı olan Kurul, mali tablolarda yüksek kalitede bilgi 
sağlayan, karşılaştırılabilir, şeffaf, anlaşılabilir ve uygulanabilir uluslararası muhasebe 
standartlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır (Alataş ve Kılıç, 2018: 456). Kurul tarafından 
yayımlanan standartların ülkemize yansıması 2011 yılında gerçekleşmiş ve 660 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’yle (KHK) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(KGK) kurulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile de Kurum’a, Türkiye Muhasebe 
Standartları’nı (TMS) yayımlama yetkisi verilmiştir. 

TTK 88(2) maddesine göre, mali tablolara uluslararası piyasalarda geçerlilik kazandırmak ve 
uygulamada birliği sağlamak amacıyla, uluslararası standartlara uyumlu olacak şekilde, ilgili 
düzenlemeleri belirleme ve yayımlama yetkisi sadece KGK’ye aittir. Kısacası, TTK uyarınca konu 
ile ilgili yetkili tek kurum KGK’dir. 

KGK, 2013 yılından itibaren, bağımsız denetime tabi olan işletmelerin mali tablolarının 
düzenlenmesinde TFRS’lerin kullanılmasını öngörmüştür. Bağımsız denetim kapsamıyla, TFRS 
uygulama kapsamının aynı olması, ileriki yıllarda bağımsız denetim kapsamının genişlemesiyle 
birlikte birçok işletmenin TFRS’leri uygulamasını gerekli hale getireceği; bu durumun da söz 
konusu işletmelerin ilave maliyetlerle karşılaşmalarına neden olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca 
gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelerde UFRS kapsamının sadece borsada 
işlem gören işletmelerle sınırlı olduğu; diğer işletmelerin ise UFRS’lere kıyasla uygulaması daha 
kolay ve az maliyetli olan finansal raporlama sistemlerini uyguladıkları görülmüştür (KGK, TFRS 
uygulama kapsamının genel olarak KAYİK’lerle sınırlandırılmasının amacı nedir?). Bu 
nedenlerle 2014 yılında bağımsız denetim kapsamı ile TMS uygulama kapsamı birbirlerinden 
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ayrıştırılmış ve TMS uygulama kapsamı kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarla (KAYİK)* 
sınırlandırılmıştır. KAYİK harici işletmelerin gönüllü olarak TMS’leri uygulamalarına izin 
verilmiş, TMS’leri uygulamayan işletmelerin de yeni bir düzenleme yapılana kadar Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ni (MSUGT) kullanmaları istenmiştir (26 Ağustos 2014 tarihli, 
29100 sayılı Resmi Gazete). 

Vergi mevzuatında yer alan düzenlemelerin, mükelleflerin vergi matrahlarının doğru bir şekilde 
tespit edilmesine yönelik olduğu göz önüne alınınca; VUK’a dayanılarak yayımlanan 
MSUGT’lerde de nihai amacın mükelleflerin vergi matrahlarının takdir ve tespit edilmesi olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu durumda da mali tabloların, faydalı, karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca 
uygun finansal bilgi sunumundan uzaklaştığı görülmüştür. Bu nedenle, yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar bahsi geçen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla bağımsız denetime tabi olan 
ancak TFRS’leri uygulamayan işletmelerin mali tablolarının düzenlenmesinde MSUGT’lere ilave 
olarak uygulanması için “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının 
Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” (KGK 41 sayılı Kurul Kararı) 30 Aralık 2014 
tarihli, 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu düzenlemeyle birlikte MSUGT’lerdeki 
eksikliklerin ve olumsuzlukların önlenmesi ve ilgili konulara ilişkin temel kurallar getirilmesi 
amaçlanmıştır (KGK, BOBİ FRS 2017 sürümü). 

2018 yılında da bahsedilen düzenleme yapılmış ve bağımsız denetime tabi olan ancak TFRS’leri 
uygulamayan işletmelerin mali tablolarının hazırlanmasında, MSUGT’lerin ve İlave Hususlar’ın 
yerini alan BOBİ FRS yayımlanmıştır. 

Bu doğrultuda çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde literatür taramasına, ikinci 
bölümde VUK’a göre henüz çok yeni bir düzenleme olmasından dolayı BOBİ FRS ile ilgili genel 
bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise VUK ve BOBİ FRS kapsamında maddi duran 
varlıklara yönelik hükümlerin karşılaştırması yapılmış ve temel farklılıklar belirtilmiştir. Bazı 
karşılaştırmalarda örnek uygulamalara yer verilerek, hükümlerden kaynaklanan farklıkların 
sonuçlar üzerindeki etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Aytaç ve Gücenme Gençoğlu (2020) çalışmalarında, maddi duran varlıklara yönelik; ilk kayıt, 
maliyet bedellerinin tespiti, sonraki dönemlerde ölçümleri ve amortisman hesaplanması 
konularını TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS Taslağı ve MSUGT’deki hükümlere göre 
karşılaştırmışlardır. Standartların, borçlanma maliyetleri ile vade farklarını uygulama gibi bazı 
konularda farklılık içermesine rağmen, özellikle maddi duran varlıkların sonraki dönemlerde 
ölçümleri ve amortisman uygulamalarında MSUGT ile oldukça farklı olduğunu; buna rağmen 
standartların, vergi için muhasebe anlayışının hakim olduğu ülkemizde, faydalı finansal bilgi için 
raporlama anlayışının benimsenmesinde ciddi katkılar sağlayacağını belirtmişlerdir. 

Sabuncu (2019) çalışmasında, BOBİ FRS’de ve VUK’ta yer alan hükümlere göre maddi duran 
varlıkların ölçümü ve muhasebeleştirilmesi konularını karşılaştırmış, iki uygulama arasında 
benzerliklerden çok farklılıkların (1 yıl üzeri vade farklarının muhasebeleştirilmesi, amortisman 
konusu, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi, sonraki dönemlerde ölçüm, finansal 

 
* KAYİK: Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, bankalar, halka açık şirketler, finansal kiralama şirketleri, 
finansman şirketleri, faktoring şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye 
piyasası kurumları ile faaliyet alanları, istihdam ettikleri çalışan sayısı, işlem hacimleri ve benzeri ölçütlere 
göre önemli derecede kamuoyunu ilgilendirdiği için KGK tarafından bu kapsamda değerlendirilen 
kuruluşlardır (660 sayılı KHK md 2-ğ). 
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tablolardan çıkarılma durumunda ortaya çıkan kazanç ya da kayıpların muhasebeleştirilmesi) 
bulunduğunu ve Tekdüzen Hesap Planı’nda (TDHP) yeni hesaplara ihtiyaç olduğunu 
belirtmiştir. 

Karataş Aracı ve Bekçi (2019) çalışmalarında, mali tabloların sunuluşuna ilişkin ilkeler ve 
kavramsal çerçeve açısından TMS/TFRS, BOBİ FRS ve MSUGT hükümlerini karşılaştırmışlardır. 
Buna göre BOBİ FRS’de yer alan hükümlerin, orta ölçekli işletmeler için MSUGT’de yer alan 
hükümlerle, büyük ölçekli işletmeler için de TMS/TFRS hükümleriyle benzer olduğunu; bu 
durumun da bazı uygulamalarda kolaylığa, bazı uygulamalarda da gerçeğe uygun sunum 
ilkesinden uzaklaşılmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Çanakçıoğlu (2018) çalışmasında, maddi duran varlıkların ilk ölçümleri, aktifleştirildikten 
sonraki ölçümleri ve değer düşüklüğü konularını VUK, BOBİ FRS ve TMS/TFRS açısından 
incelemiş; maddi duran varlıkların ilk ölçümünde VUK ve standartlar arasında kayda değer bir 
farklılık bulunmamasına rağmen sonraki ölçümlerinde önemli farklılıklar olduğunu belirtmiştir. 
Buna göre; maddi duran varlıkların finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleriyle 
izlenebilmeleri için standartlarda yer alan uygulamaların VUK’ta olmaması, VUK’a göre 
düzenlenen finansal tabloların gerçeklikten uzaklaşmasına ve bu yüzden finansal bilgi 
kullanıcılarının güvenilir bilgiye erişiminde sıkıntı yaşamalarına sebep olmaktadır. 

Ataman vd., (2018) çalışmalarında, MSUGT’ye göre düzenlenen temel mali tabloları (bilanço ve 
gelir tablosu) BOBİ FRS’ye ilişkin gerekli düzeltme kayıtlarını yaparak tekrar hazırlamışlar ve iki 
düzenlemeye göre oluşturulan temel mali tabloları rasyo analizine tabi tutup, ortaya çıkan 
farklılıkları incelemişlerdir. Sonuç olarak BOBİ FRS’ye göre hazırlanan mali tablolarda birçok 
unsurun (bir yılı aşan vade farkları, arsaların binalardan ayrı aktifleştirilerek amortisman 
hesaplamalarından çıkarılması vb.) aktifleştirilmeyip gider olarak kaydedilmesinden dolayı 
hesaplanan oranların değiştiğini belirtmişlerdir. 

Uzun (2018) çalışmasında, maddi duran varlıklara dair, TMS/TFRS, BOBİ FRS ve VUK’taki 
hükümleri karşılaştırmış; BOBİ FRS’deki hükümlerin genel olarak TMS/TFRS’lerdeki hükümlerle 
uyumlu ancak VUK’taki hükümler ile birçok yönden farklı olduğunu belirtmiştir. 

Kıymetli Şen ve Özbirecikli (2018) çalışmalarında, BOBİ FRS’ye ilişkin hükümleri, MSUGT/VUK 
ve TMS/TFRS’ye ilişkin hükümler ile karşılaştırmışlardır. Buna göre BOBİ FRS’nin genel olarak 
MSUGT/VUK’u tamamlayıcı özellikte olduğunu, TMS/TFRS’ye kıyasla bazı eksiklikleri olmasına 
rağmen uygulanmasının daha kolay olmasından dolayı büyük ölçekli ve orta ölçekli işletmelerin 
standartları rahatlıkla uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. 

Doğan (2018) çalışmasında, BOBİ FRS’de yer alan hükümler ile VUK/MSUGT’de yer alan 
hükümleri karşılaştırmış; BOBİ FRS’nin faydalı, güvenilir, karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca 
uygun bilgi sağladığını, VUK/MSUGT’nin ise bazı hükümlere yer verilmemiş olmasından ve bazı 
uygulamaların ihtiyari bırakılmasından dolayı faydalı bilgi sağlayamadığını belirtmiştir. 

 

BOBİ FRS ile İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

BOBİ FRS Hakkında Tebliğ, 29 Temmuz 2017 tarihli, 30138 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanmış; 1 Ocak 2018 ve izleyen hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olan ancak TFRS’leri uygulamayan 
işletmelerin bireysel ve konsolide mali tablolarının faydalı, güvenilir, karşılaştırılabilir, gerçeğe 
ve ihtiyaca uygun bilgi sunumunu amaçlamaktadır. 
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Bu noktada “bağımsız denetim” konusuna değinmekte yarar bulunmaktadır. Giriş Bölümü’nde 
belirtildiği gibi bağımsız denetime tabi olma şartları yıllar itibarıyla değiştirilmiştir. Yıllar 
itibarıyla bağımsız denetime tabi olma şartlarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Yıllar İtibarıyla Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları    

     Kriterler 
          

Yıllar 

 
Aktif Toplamı 

 
Yıllık Net Satış Hasılatı 

 
Çalışan Sayısı 

2013 150 milyon TL ve üstü 200 milyon TL ve üstü 500 ve üstü 
2014 75 milyon TL ve üstü 150 milyon TL ve üstü 250 ve üstü 
2015 50 milyon TL ve üstü 100 milyon TL ve üstü 200 ve üstü 
2016 40 milyon TL ve üstü 80 milyon TL ve üstü 200 ve üstü 
2018 35 milyon TL ve üstü 70 milyon TL ve üstü 175 ve üstü 

* 2018 yılında belirlenen kriterler değiştirilmemiş olup halen geçerli olduğu için, tabloda 2019 ve 
sonraki yıllara yer verilmemiştir (2016 yılında belirlenen kriterler, 2017 yılında değiştirilmeden 
geçerliliğini koruduğu için, 2017 yılı da tabloda yer almamıştır). 
Kaynak: (28537, 28941, 29254, 29658, 30432 sayılı Resmi Gazeteler). 
 

BOBİ FRS, yapılan incelemeler, kullanıcılardan alınan görüşler ve geri bildirimler doğrultusunda 
revize edilmiş ve BOBİ FRS 2021 Sürümü hakkında Kurul Kararı 30 Mart 2021 tarihli, 31439 sayılı 
mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 veya müteakip hesap dönemlerinden 
itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Kurul Kararı’nın 5.maddesine göre işletmeler, varsa bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle beraber 
belirlenen üç kriterden en az ikisinin asgari değerlerini art arda iki raporlama döneminde 
aşmaları halinde, izleyen raporlama döneminde “büyük işletme” olarak değerlendirilmektedir. 
Bu üç kriter şunlardır*: 

• Aktif toplamı: 200 milyon TL ve üstü, 

• Yıllık net satış hasılatı: 400 milyon TL ve üstü, 

• Ortalama çalışan sayısı: 250 ve üstü. 

Büyük işletme kriterlerini sağlayan işletmeler, art arda iki raporlama döneminde, belirlenen 
kriterlerden en az ikisinin asgari değerlerinin altında kalmaları halinde, büyük işletme olarak 
değerlendirilmeyecektir. 

Kurul Kararı’nda büyük işletme olarak değerlendirilmenin kriterlerine bu şekilde yer 
verilmişken, BOBİ FRS’ye tabi olan diğer işletme türüne yani orta ölçekli işletmelere dair bir ifade 
bulunmamaktadır. Buradan hareketle, büyük işletme kriterlerini sağlamayan ancak bağımsız 
denetime tabi olan işletmelerin “orta ölçekli işletme” olarak değerlendirildiğini söylemek 
mümkündür. Dolayısıyla orta ölçekli işletmelerin kriterleri de şu şekilde sıralanabilir**: 

 
* BOBİ FRS’nin ilk halinde (2017 sürümü) bu ölçütler; aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü, yıllık net satış 
hasılatı 150 milyon TL ve üstü, ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü olarak belirlenmiştir. KGK verilerine göre 
zorunlu olarak TFRS’leri uygulayan işletmeler hariç, bağımsız denetime tabi olan işletmelerin önceki 
kriterlere göre yaklaşık %67’si büyük işletme kriterlerini sağlamaktadır. Büyük işletme kriterlerinde 
belirtilen aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı kriterlerinin güncellenmesiyle (yükseltilmesiyle) birlikte, 
büyük işletmelere yönelik ek yükümlülükler daha az sayıda işletme için zorunlu hale gelmiştir. 
** Kriterlerde yer verilen asgari değerler bağımsız denetime tabi olma şartları, azami değerler ise büyük 
işletme olarak değerlendirilme şartlarıdır. 
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• Aktif toplamı: 35 milyon TL ve üstü – 200 milyon TL altı, 

• Yıllık net satış hasılatı: 70 milyon TL ve üstü – 400 milyon TL altı, 

• Çalışan sayısı: 175 ve üstü – 250 altı.  

Mali tablolarını gönüllü olarak TFRS’lere göre düzenleyen işletmeler, en az iki yıl TFRS’leri 
uygulamadıkça, BOBİ FRS’ye göre mali tablolarını düzenleyememektedir. Mali tablolarını BOBİ 
FRS’ye göre düzenleyen işletmeler de en az iki yıl BOBİ FRS’yi uygulamadıkça, gönüllü olarak 
TFRS’lere göre mali tablolarını düzenleyememektedir. 

İşletmelerin türlerine göre hangi düzenlemeyi uygulayacakları/uygulayabilecekleri Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Düzenlemelerin Kapsamı 

       Uygulama              
 
İşletme 
 

 

Bağımsız Denetim 

 

TMS/TFRS 

 

BOBİ FRS 

 

MSUGT 

KAYİK √ √ - - 
Büyük Ölçekli 

İşletme 
√ * √ - 

Orta Ölçekli 
İşletme 

√ * √ - 

Küçük Ölçekli 
İşletme 

- - - √ 

* Büyük ölçekli işletmeler ve orta ölçekli işletmeler, gönüllü olarak TMS/TFRS’leri 
uygulayabilirler. 
Kaynak: (Ataman ve Cavlak, 2017: 156). 

 

BOBİ FRS’nin özelliklerini genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (KGK, BOBİ 
FRS 2017 Sürümü): 

• 27 bölümden oluşmakta ve işletmelerin karşılaşabilecekleri muhasebe işlemlerine ilişkin 
esasları içermektedir. Bu sayede, finansal tabloların hazırlanmasında başka bir standart setine 
ihtiyaç duyulmamasını sağlamaktadır. 

• AB Muhasebe Direktifindeki “önce küçükleri düşün” yaklaşımıyla ve düzenlemeleriyle, 
uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla uyumludur. Orta ölçekli 
işletmelere ilişkin maliyet esaslı finansal raporlama benimsenmiş, büyük işletmelere yönelik 
olarak da ek yükümlülükler getirilmiştir*. 

• Ek olarak bireysel ve konsolide finansal tablo örnekleri ile tanımlar sunulmuştur. 

• Standartlar ve ekler, ayrı ayrı tebliğler halinde değil, bir bütün olarak yayımlanmıştır. 

 
* Büyük işletmeler konsolide finansal tablo hazırlamak, konsolide ve bireysel mali tablolarında ertelenmiş 
vergi tutarlarını sunmak ve Dipnotlar Bölümü’nde, yalnızca büyük işletmeler tarafından yapılacak ilave 
açıklamalar kısmında (net satış hasılatı, ilişkili taraflar ile yapılan işlemler, bağımsız denetçiye/denetim 
kuruluşuna ödenen ücretler) belirtilen açıklamaları yapmak zorundadır. 
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MADDİ DURAN VARLIKLARIN BOBİ FRS ve VUK KAPSAMINDA 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Maddi duran varlıklara yönelik muhasebe ilkeleri BOBİ FRS’de; kapsam ve ilk kayıt, sonraki 
ölçüm, amortisman, değer düşüklüğü ve finansal tablo dışı bırakma başlıkları altında 
açıklanmıştır. Çalışmada da VUK ve BOBİ FRS’nin farklılaştığı temel noktalar aynı başlıklar 
altında ve aynı sıralama takip edilerek açıklanacaktır. 

Farklılıkların daha net anlaşılabilmesi için bazı bölümlerde örnek uygulamalara ve bu 
uygulamalara yönelik muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir. Söz konusu muhasebe kayıtları 
yapılırken KGK tarafından yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı 
Taslağı kullanılmıştır. 

Örnek uygulamalarda tüm vergiler ve muhasebe kayıtlarının farklılaşmasından 
kaynaklanabilecek ertelenmiş vergi (varlığı/yükümlülüğü) göz ardı edilmiştir. 

 

Kapsam ve İlk Kayıt 

Maddi duran varlık kapsamı konusunda uygulamalar arasında iki temel farklılık göze 
çarpmaktadır. 

VUK’a göre değeri 1.500 TL’yi aşmayan varlıklar aktifleştirilmeyip doğrudan gider yazılabilir 
(522 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği). Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığı tarafından 
güncellenmektedir. Ekonomik ve teknik olarak bütünlük arz eden varlıkların topluca 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; yönetim bölümünde kullanılmak üzere, tanesi 200 
TL’den alınan 10 tane sandalye, 2.000 TL olarak topluca aktifleştirilmelidir. 1.500 TL’ye alınan bir 
yazıcı ise aktifleştirilmeyip doğrudan gider yazılabilir. BOBİ FRS’de ise herhangi bir alt sınır 
olmaksızın, maliyeti veya değeri güvenilir olarak belirlenebilen ve gelecekte işletmeye ekonomik 
fayda sağlama ihtimali olan varlıklar aktifleştirilmektedir. 

BOBİ FRS’ye göre değer artış kazancı, kira geliri veya her ikisini de kazanmak amacıyla elde 
tutulan gayrimenkuller, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılır. VUK’ta böyle bir 
ayrım yoktur ve ilgili gayrimenkuller maddi duran varlık kapsamındadır (Doğan, 2018: 124). 

İki uygulama arasında ilk kayıt kapsamında önemli farklılıklar vardır. BOBİ FRS ve VUK’ta 
maddi duran varlıklar, ilk kayıt anında maliyet bedeliyle ölçülmekte olup, maliyet bedelinin 
kapsamı farklıdır. 

VUK’a göre varlık edinimi sırasında katlanılan bazı giderleri (Emlak Alım ve Özel Tüketim 
Vergisi, kıymet takdiri, komisyon, vb.) ilgili varlığın maliyetine eklemek ya da genel giderler 
arasında göstermek mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. BOBİ FRS’de ise böyle bir ihtiyarilik 
yoktur ve söz konusu giderler varlığın maliyet bedeline eklenmelidir. Ayrıca varlığın sökülmesi, 
taşınması ve yerleştirildiği alanın restorasyonu ile ilgili maliyetlere ilişkin tahminler BOBİ FRS’de 
varlığın maliyetine eklenir. VUK’ta ise ilgili giderlere yönelik bir düzenleme yoktur. 

Örnek 1*    : NC İşletmesi, 100.000 TL karşılığında makine almış ve makinenin nakliyesi için 2.000 
TL, montajı için 2.500 TL, yerleştirileceği alanın hazırlanmasına yönelik 500 TL, makineyi 
kullanacak personellerin eğitimi için de 1.500 TL gidere katlanmıştır. Ayrıca satın alma işlemi 
sırasında 4.000 TL komisyon ödenmiş, makinenin yararlı ömrü sonunda sökülmesi ve 

 
* (Özbirecikli vd., 2017: 223-224)’ten uyarlanmıştır. 
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yerleştirildiği alanın restorasyonu için yapılacak olan harcamanın bugünkü değeri 1.000 TL 
olarak hesaplanmıştır. 

Bu durumda makinenin maliyetine dahil edilecek unsurlar VUK ve BOBİ FRS’ye göre Tablo 3’te 
gösterildiği gibi olacaktır. 

Tablo 3. VUK ve BOBİ FRS’ye Göre Maliyet Bedeline Dahil Edilecek Giderler 

Giderler TL VUK BOBİ FRS 
Satın Alma 100.000 √ √ 

Nakliye 2.000 √ √ 
Montaj 2.500 √ √ 

Alanın Hazırlanması 500 √ √ 
Personellerin Eğitimi 1.500 X X 

Komisyon 4.000 * √ 
Söküm ve Restorasyon 1.000 X √ 

TOPLAM 111.500 105.000 + 4.000 110.000 

 

Tabloda görüldüğü üzere, personellerin eğitimi için harcanan 1.500 TL iki uygulamada da 
makinenin maliyetine dahil edilmemiştir. Ödenen komisyon (4.000 TL) BOBİ FRS’ye göre 
makinenin maliyetine eklenmiş, VUK’a göre mükellefin tercihine bırakılmıştır. Makinenin yararlı 
ömrü sonunda sökülmesi ve yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin olarak katlanılacak olan 
(1.000 TL) gider BOBİ FRS’ye göre maliyete eklenmiş, VUK’a göre ise maliyete dahil edilmemiştir. 

BOBİ FRS ile VUK’un ilk kayıt kapsamında farklılaştığı diğer konu vade farklarına yöneliktir. 
BOBİ FRS’ye göre bir yıldan uzun süreli ödeme karşılığında satın alınan maddi duran varlıklar, 
peşin fiyatları (vade farkları ayrıştırılarak) ile ölçülmekte; vade farkına ilişkin giderler etkin faiz 
yöntemine göre hesaplanıp faiz gideri olarak muhasebeleştirilmektedir. VUK’ta vade farkı ayrımı 
yoktur ve maliyet bedeline vade farkı da eklenmektedir. 

Örnek 2*: NC İşletmesi 01/01/2021 tarihinde 400.000 TL karşılığında kamyonet almıştır. 
Kamyonet fiyatının yarısı nakit olarak ödenmiş, geri kalan yarısının da 2 yıl içerisinde eşit 
taksitlerle ödeneceği konusunda satıcı firmayla anlaşma yapılmıştır. Piyasa faiz oranı %15’tir. 

Bu varsayımlar doğrultusunda kamyonet, VUK’a göre 400.000 TL maliyet bedeliyle 
muhasebeleştirilecektir. BOBİ FRS’ye göre ise vade farkı ayrıştırılmalıdır. Bunun için kamyonetin 
bugünkü değeri hesaplanmalıdır. 

Bugünkü Değer (BD) = 200.000 + [100.000 / (1 + 0,15)¹] + [100.000 / (1 + 0,15)²] 

BD = 200.000 + 86.957 + 75.614 = 362.571 

Kamyonetin alış bedeli ile peşin fiyatı arasındaki fark (400.000 – 362.571 = 37.429 TL) vade farkı 
olarak kaydedilir. Bu farkın da (100.000 – 86.957 =) 13.043 TL’si ilk yıl için (328 Ertelenmiş Vade 
Farkı Giderleri hesabında), (100.000 – 75.614 =) 24.386 TL’si ikinci yıl için (428 Ertelenmiş Vade 
Farkı Giderleri hesabında) vade farkı olarak kayıtlara alınır. 

BOBİ FRS ile VUK’un farklılaştığı bir diğer nokta borçlanma maliyetleridir. BOBİ FRS’ye göre, 
normal koşullarda, amaçlanan kullanıma hazır hale gelmesi bir yıldan fazla süren maddi duran 
varlıkların elde edilmesi, inşası veya üretilmesiyle direkt ilgisi bulunan borçlanma maliyetleri, 
ilgili varlık kullanıma hazır duruma gelene kadar, maliyet bedeline eklenir. 

 
* (Güleç, 2018: 907)’den uyarlanmıştır. 
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Konu ile ilgili 163 ve 334 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerine göre de yatırımlar için kullanılan 
kredilerden kaynaklanan faiz giderleri ve döviz kredisi ile yurt dışından varlık satın alınması 
durumunda ortaya çıkan kur farkları, varlık aktifleştirilene kadar maliyete eklenmelidir. Söz 
konusu giderlerin, varlık aktifleştirildikten sonra ortaya çıkması durumunda ise varlık 
maliyetine eklenmesi ya da doğrudan gider yazılması mümkündür. Bu durum lehe oluşan kur 
farkları (yurt dışından döviz kredisi kullanılarak varlık satın alınması durumunda) için de 
geçerlidir ve yapılan tercih daha sonraki dönemlerde değiştirilmemelidir. Yani varlık 
aktifleştirildikten sonra ortaya çıkan finansman giderlerinin ilk yıl gider yazılıp, bir sonraki yıl 
maliyete eklenmesi kabul edilmemektedir. 

Sonuç olarak BOBİ FRS’de belirtilen hususlara ilişkin borçlanma maliyetlerinin, ilgili varlığın 
amaçlanan kullanıma hazır hale geldiği tarihe kadar maliyete eklenmesi iki uygulama açısından 
da gereklidir. Varlık kullanıma hazır hale geldikten sonra ortaya çıkan giderler, BOBİ FRS’ye göre 
ilgili varlığın maliyetine eklenmeyip, gider olarak kaydedilmekte; VUK’a göre ise gider olarak 
kaydedilebileceği gibi varlığın maliyetine de eklenebilmektedir. 

Örnek 3*: NC İşletmesi yeni bir depo yaptırmak amacıyla bir bankadan 500.000 TL kredi 
kullanmıştır ve kredinin tamamı depo inşaatı için harcanmıştır. Kredi kullanımı nedeniyle ilk yıl 
50.000 TL, ikinci yıl 65.000 TL ve üçüncü yıl 90.000 TL faiz ödenecektir. Depo inşaatı 2 yılın 
sonunda tamamlanmıştır. 

Örnek uygulamadaki depo, normal şartlar altında amaçlanan kullanıma hazır duruma gelmesi 
bir yıldan fazla süren bir maddi duran varlık olduğu için, amaçlanan kullanıma hazır hale gelene 
kadar (2 yıl) ortaya çıkan faiz giderleri, depo maliyetine eklenecektir. Bu durum iki uygulama 
için de geçerlidir. Depo kullanıma hazır hale geldikten sonra ortaya çıkan faiz gideri BOBİ FRS’ye 
göre maliyete eklenmeyecek; VUK’a göre ise mükellefin tercihine göre maliyete eklenebilecektir. 
Dolayısıyla deponun maliyeti BOBİ FRS’ye göre (500.000 + 50.000 + 65.000 =) 615.000 TL olurken, 
VUK’a göre (500.000 + 50.000 + 65.000 + 90.000 =) 705.000 TL olabilecektir. 

BOBİ FRS ile VUK’un farklılaştığı önemli bir nokta da arsa-bina ayrımıdır. BOBİ FRS’ye göre 
arsalar ile binalar, birbirlerinden ayrılabilir varlıklardır ve birlikte alınmış olsalar bile ayrı olarak 
muhasebeleştirilmelidir. VUK’ta ise böyle bir ayrım söz konusu değildir. 

Örnek 4**: NC İşletmesi kendisine ait kayıtlı değeri 250.000 TL olan arsa üzerine, yeni yönetim 
binası yaptırmıştır. Yönetim binasının inşa maliyeti 750.000 TL’dir. 

Bu varsayım doğrultusunda VUK’a göre öncelikle, arsa kayıtlı değeri (250.000 TL) ile “258 
Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabına aktarılacak, yönetim binası tamamlanınca da “Binalar” 
hesabına aktarılmış olacaktır. Dolayısıyla VUK’a göre yeni yönetim binasının maliyeti (250.000 + 
750.000 =) 1.000.000 TL olacaktır. BOBİ FRS’ye göre ise arsa için herhangi bir işlem yapılmayacak 
ve yeni yönetim binasının maliyeti 750.000 TL olarak kayıtlara alınacaktır. 

 

Sonraki Ölçüm 

Maddi duran varlıkların sonraki ölçümü konusunda VUK ve BOBİ FRS arasında çok önemli 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikle BOBİ FRS’de yer alan hükümler belirtilecek ve 
örnek uygulamalar yardımıyla konu açıklanacaktır. Daha sonra VUK’taki durum ele alınacaktır. 

 
* (Acar vd., 2019: 13-14)’ten uyarlanmıştır. 
** (Sevilengül, 2020: 420-423)’ten uyarlanmıştır. 
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BOBİ FRS’ye göre maddi duran varlıklar, sonraki ölçümlerinde defter değerlerinden, birikmiş 
amortismanları ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları indirilerek, maliyetleri ya da yeniden 
değerlenmiş tutarları üzerinden değerlenmektedir. 

Maliyet yöntemi ile yeniden değerleme yöntemi arasındaki temel fark, hangi değer hareketlerinin 
kayda alınacağına yöneliktir. Maliyet yönteminde varlıkların maliyet bedellerini aşmamak 
koşuluyla değer hareketleri kayıt altına alınmaktadır. Yeniden değerleme yönteminde ise maliyet 
bedelinden bağımsız olarak tüm değer hareketleri kayıt altına alınmaktadır. Yeniden değerleme 
işlemi, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş kişilerin yanı sıra maddi duran varlık ile ilgili gerekli 
ve güncel bilgi sahibi kişilerce de yapılabilir. 

Yeniden değerleme işlemi sonucunda maddi duran varlıkların, defter değerlerinde oluşan artış 
özkaynaklarda “Yeniden Değerleme Yedeği” hesabında gösterilmelidir. Ancak varlıklar ile ilgili 
daha önceden zarara yansıtılan değer azalışı varsa, cari dönemde gerçekleşen değer artışı, zarara 
yansıtılan değer azalışı kadar kara yansıtılır. Yeniden değerleme işlemi sonucunda maddi duran 
varlıkların, defter değerlerinde azalış olması durumunda, azalış tutarı Kar veya Zarar 
Tablosu’nda, varlıkların kullanıldığı işletme fonksiyonlarına yönelik giderlerin yer aldığı hesapta 
gösterilmelidir. Ancak varlık ile ilgili daha önceden özkaynaklarda raporlanan değer artışı varsa, 
cari dönemde gerçekleşen değer azalışı öncelikle özkaynaklarda kayıtlı bulunan tutardan 
mahsup edilir. 

 

Maliyet Modeli 

Örnek 5*: NC İşletmesi 01/01/2019 tarihinde 400.000 TL karşılığında kamyon almıştır. Kamyonun 
yararlı ömrü 5 yıl olarak belirlenmiş ve amortisman yöntemi olarak doğrusal amortisman tercih 
edilmiştir. NC İşletmesi değerleme yöntemi olarak maliyet modelini kullanmaktadır. 

31/12/2020 tarihinde kamyonun gerçeğe uygun değeri 255.000 TL’dir. 

31/12/2021 tarihinde kamyonun gerçeğe uygun değeri 153.000 TL’dir. 

Bu varsayımlar altında yapılacak olan işlemler şöyledir: 

Net Defter Değeri = Maliyet Bedeli – (Birikmiş Amortismanlar + Birikmiş Değer Düşüklüğü 
Karşılıkları) 

Amortisman Tutarı = 400.000 / 5 = 80.000 

Birikmiş Amortismanlar (2019 ve 2020 yıllarında ayrılan amortisman) = 80.000 + 80.000 = 160.000 

31/12/2020 tarihinde kamyonun net defter değeri [400.000 – (160.000 + 0)] 240.000 TL iken aynı 
tarihte gerçeğe uygun değeri 255.000 TL’dir. Bu durumda herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

2021 yılının amortisman tutarı (80.000) ile kamyonun birikmiş amortismanı (160.000 + 80.000) 
240.000 TL olmuştur. 

31/12/2021 tarihinde kamyonun net defter değeri [400.000 – (240.000 + 0)] 160.000 TL iken gerçeğe 
uygun değeri 153.000 TL olduğu için (160.000 – 153.000 =) 7.000 TL değer düşüklüğü 
gerçekleşmiştir ve bunun kayıtlara alınması gerekmektedir. 

 

 

 
* (Acar vd., 2019: 69-70)’den uyarlanmıştır. 
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                                                /31.12.2021/ 

   1    659 DİĞER FAAL. ÇEŞ. GİD. VE ZAR.                                                       7.000                             

                  257 M. D. V. DEĞER DÜŞ. KAR.                                                       7.000        

                                                      / 

 

2021 yıl sonu finansal durum tablosunda kamyon; 400.000 TL maliyet bedeli, 240.000 TL birikmiş 
amortismanı ve 7.000 TL değer düşüklüğü karşılığı olmak üzere 153.000 TL net defter değeri ile 
gösterilmiş olacaktır. Kamyonun yararlı ömrünün son iki yılında (2022-2023) 153.000 TL 
üzerinden amortisman ayrılacak ve ilgili yıllarda amortisman tutarı (153.000 / 2 =) 76.500 TL 
olacaktır. 

 

Yeniden Değerleme Modeli 

Örnek 6: Örnek 5’teki varsayımlar doğrultusunda aşağıdaki işlemler yapılacaktır.31/12/2020 
tarihinde (255.000 – 240.000 =) 15.000 TL’lik değer artışı söz konusudur ve bu değer artışının 
kayıtlara alınması gerekmektedir*. 

15.000 TL’lik değer artışı, kamyonun defter değerini ve birikmiş amortismanını artırır. Öncelikle 
değer artış oranı hesaplanır. 

Değer Artış Oranı = Değer Artışı / Net Defter Değeri 

Değer Artış Oranı = 15.000 / 240.000 = 0,0625 

Kamyonun Defter Değerindeki Artış = 400.000 x 0,0625 = 25.000 

Kamyonun Birikmiş Amortismanındaki Artış = 160.000 x 0,0625 = 10.000 

                                                /31.12.2020/ 

   1     254 TAŞITLAR                                                                                                25.000   

                                                   258 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                  10.000 
                                            551 M. D. VAR. Y. D. ARTIŞLARI                                                15.000   
 

 
2020 yıl sonu finansal durum tablosunda kamyon; 400.000 TL maliyet bedeli, 25.000 TL değer 
artışı, 160.000 TL birikmiş amortismanı ve 10.000 TL birikmiş amortisman artışı olmak üzere 
255.000 TL net defter değeri ile gösterilmiş olacaktır. 

31/12/2021 tarihinde kamyonun gerçeğe uygun değeri 153.000 TL’dir. Öncelikle 2021 yılı için 
amortisman ayrılacaktır. Amortisman tutarı (255.000 / 3 =) 85.000 TL’dir ve bu durumda 

 
* BOBİ FRS’de belirtilmese de KGK tarafından yayımlanan maddi duran varlıklar ile ilgili modüle göre, 
yeniden değerleme sonucunda varlığın defter değeri düzeltilirken, brüt yöntem veya net yöntem 
kullanılabilir. Örnek uygulamada brüt yöntem kullanılmıştır. Net yöntemde öncelikle varlık için ayrılan 
birikmiş amortisman tutarı, varlığın defter değerinden mahsup edilir (birikmiş amortisman tutarı sıfırlanır) 
ve varlığın net defter değerine ulaşılır. Yeniden değerleme sonucunda da değer artış tutarı doğrudan varlık 
hesabına kaydedilir (net defter değeri, yeniden değerleme sonrasındaki değere getirilir). 
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kamyonun net defter değeri (255.000 – 85.000 =) 170.000 TL olmuştur. Dolayısıyla kamyonda 
(170.000 – 153.000 =) 17.000 TL’lik değer düşüklüğü söz konusudur. 

17.000 TL’lik değer düşüklüğü, kamyonun defter değerini ve birikmiş amortismanını azaltır. 
Öncelikle değer azalış oranı hesaplanır. 

Değer Azalış Oranı = Değer Azalışı / Net Defter Değeri 

Değer Azalış Oranı = 17.000 / 170.000 = 0,1 

Kamyonun Defter Değerindeki Azalış = 425.000 x 0,1 = 42.500 

Kamyonun Birikmiş Amortismanındaki Azalış = 255.000 x 0,1 = 25.500 

 

                                                /31.12.2021/ 

   2     258 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                           25.500   
          551 M. D. VAR. Y. D. ARTIŞLARI                                                              15.000 
         659 DİĞER FAAL. ÇEŞ. GİD. VE ZAR.                                                       2.000   

                                                                    254 TAŞITLAR                                                                                  42.500 
    

Yapılan bu kayıttan sonra, 2021 yıl sonu finansal durum tablosunda kamyonun net defter değeri 
153.000 TL gözükmektedir. Kayıtta görüldüğü üzere gerçekleşen değer azalışı öncelikle “Maddi 
Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabından düşülmüş, artan tutar da kar veya 
zarar tablosu ilgili hesabına kaydedilmiştir.  

Sonraki ölçüm ile ilgili olarak VUK’ta, maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi 2004 yılına 
kadar Maliye Bakanlığı’nın belirlediği değerleme oranları kullanılarak yapılmıştır. Bilanço 
esasına göre defter tutan, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, amortismana tabi iktisadi 
kıymetleri ile bu kıymetlere ayrılmış bulunan amortismanları, Bakanlığın belirlediği oranları 
kullanarak yeniden değerlemeye tabi tutmuşlar ve hesaplanan değer artışlarını özkaynaklarda, 
“522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları” hesabına kaydetmişlerdir. 

Konu ile ilgili VUK mükerrer madde 298’de, 30 Aralık 2003 tarihli, 25332 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile değişiklik yapılarak yeniden değerleme uygulamasına son 
verilmiş ve enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmiştir. Enflasyon düzeltmesi 2004 yılında 
uygulanmış ancak daha sonraki yıllarda uygulama için gereken şartların oluşmaması nedeniyle 
bir daha uygulama imkanı bulunamamıştır. 

Enflasyon düzeltmesi uygulaması için “fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil 
son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması” 
gerekmektedir*. Her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde enflasyon düzeltmesi 
uygulanamamaktadır. 

25 Mayıs 2018 tarihli, 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı Kanunun 5.maddesi 
ile VUK’a Geçici 31.madde eklenmiş ve tam mükellefiyete tabi, bilanço esasına göre defter tutan 

 
* Bu şartların gerçekleşmesi durumunda BOBİ FRS’ye göre kayıt yapan işletmeler de maliyet bedeliyle 
ölçülen varlıkları için BOBİ FRS “25.Bölüm–Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” 
uyarınca enflasyon düzeltmesi yaparlar. 
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gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerinde var olan 
taşınmazları için 30 Eylül 2018 tarihine kadar yeniden değerleme hakkı tanınmıştır. 

Konu ile ilgili 500 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 6 Temmuz 2018 tarihli, 30470 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Yeniden değerleme oranı, ilgili varlığın enflasyon düzeltmesi 
uygulanan son bilançoda (31/12/2004) var olmasına, söz konusu bilançoda yer almıyorsa 
edinildiği tarihe göre belirlenmektedir. 

Tebliğe göre yeniden değerleme sonucunda meydana gelen değer artışı, bilançonun pasifinde 
özel bir hesapta gösterilmeli ve değer artışının %5’i oranında vergi beyan edilip ödenmelidir. 
Örneğin; 31/12/2004 tarihli bilançoda var olan bir taşınmaz ile ilgili yeniden değerleme yapılması 
durumunda, taşınmazın maliyet bedeli ve birikmiş amortismanı 2,97727* ile çarpılarak değer 
artışı hesaplanacak ve taşınmazın net defter değerinde gerçekleşen artış özkaynaklara (522 
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları hesabına) kaydedilecektir. 

9 Haziran 2021 tarihli, 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Kanunun 
11.maddesiyle, VUK’un Geçici 31.maddesine eklemeler yapılmıştır. Buna göre, tam 
mükellefiyete tabi, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, 9 
Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktiflerinde var olan taşınmazları ve amortismana tabi iktisadi 
kıymetleri için 31 Aralık 2021 tarihine kadar bir kez daha yeniden değerleme hakkı tanınmıştır. 

7326 sayılı Kanun ile 7144 sayılı Kanun arasında çok önemli iki fark bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki, 7326 sayılı Kanuna göre ilgili mükelleflere taşınmazları haricinde amortismana tabi iktisadi 
kıymetleri (taşıtlar, demirbaşlar, makine ve cihazlar, vb.) için de yeniden değerleme hakkı 
tanınmış olmasıdır. İkinci fark ise 7144 sayılı Kanuna göre yeniden değerleme sonucunda ilgili 
varlıkta meydana gelen değer artış tutarının %5’i oranında beyan edilip ödenmesi gereken vergi 
oranı %2’ye indirilmiştir. Bu farklılıklar haricinde, 7144 sayılı Kanunda konu ile ilgili yer alan 
hükümlere 7326 sayılı Kanunda da yer verilmiştir. 

7326 sayılı Kanuna istinaden, konu ile ilgili 16 Temmuz 2021 tarihli, 31543 sayılı Resmi Gazete’de 
530 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğe göre, enflasyon düzeltmesi uygulanan 
son bilançoda (31/12/2004) var olan ve daha önce yeniden değerleme yapılmamış (7144 sayılı 
Kanundan yararlanılmamış) iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli ve birikmiş amortismanı 
5,80675** ile çarpılarak değer artışı hesaplanacaktır. Daha önce yeniden değerleme yapılan (7144 
sayılı Kanundan yararlanılarak) taşınmazlar için ise yeniden değerleme oranı 1,87907*** olarak 
belirlenmiştir. 

 

 

 
* Bu oran, 31/12/2004 tarihli bilançoda var olan taşınmazlar için geçerlidir. Söz konusu bilançoda var 
olmayan taşınmazlar için yeniden değerleme oranı ilgili varlığın edinildiği tarihe göre değişmektedir. 
Oranın hesaplanmasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanılmaktadır. 31/12/2004 tarihli bilançoda var olmayan bir taşınmaz için yeniden 
değerleme yapılması durumunda, yeniden değerleme oranının tespiti için, 2018 Nisan ayının Yİ-ÜFE değeri 
(341,88), taşınmazın edinildiği ayı izleyen ayın Yİ-ÜFE değerine bölünmelidir. 
** Bu oran 31/12/2004 tarihli bilançoda var olan ve daha önce yeniden değerleme yapılmamış iktisadi 
kıymetler için geçerlidir. Söz konusu bilançoda var olmayan ve daha önce yeniden değerleme yapılmamış 
iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması durumunda, yeniden değerleme oranının tespiti için, 
2021 Mayıs ayının Yİ-ÜFE değeri (666,79), iktisadi kıymetin edinildiği ayı izleyen ayın Yİ-ÜFE değerine 
bölünmelidir. 
*** 2021 Mayıs ayının Yİ-ÜFE değeri (666,79), 2018 Mayıs ayının Yİ-ÜFE değerine (354,85) bölünmüştür. 
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Amortisman 

Amortisman konusunda VUK ve BOBİ FRS arasındaki temel farklılıklara Tablo 4’te yer 
verilmiştir. 

Tablo 4. Amortisman Konusunda Temel Farklılıklar 

VUK BOBİ FRS 
Amortisman ayrılması ihtiyaridir. Her yıl Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenen asgari değeri aşmayan 
varlıkların doğrudan gider yazılması mümkündür (Bu 
değer 2021 yılı için 1.500 TL olarak belirlenmiştir). 

Amortisman ayrılması zorunludur. Herhangi bir değer 
sınırlaması yoktur. 

Maddi duran varlığın parçalara ayrılması ve parçalar için 
farklı şekilde amortisman uygulanması mümkün 
değildir. 

Maddi duran varlığın önemli parçalarına, varlıktan farklı 
bir şekilde amortisman uygulanır. 

Maddi duran varlığın maliyet bedeli, amortismana tabi 
tutar olarak değerlendirilir. VUK’ta kalıntı değer kavramı 
yer almamaktadır. 

Maddi duran varlığın, maliyet bedelinden veya yeniden 
değerleme sonrasındaki tutarından, (varsa) kalıntı değer 
tutarı indirilerek, amortismana tabi tutar belirlenir. 
Kalıntı değerin, varlığın defter değerini aşması veya 
defter değerine eşit olması durumunda amortisman 
ayrılmaz.  

Amortisman oranları, maddi duran varlıkların faydalı 
ömürleri dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nca yıl 
bazında belirlenmektedir. 

Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri, işletme 
tarafından varlığın kullanım süresine ve miktarına ya da 
varlıktan beklenen üretim miktarına göre gerçekçi 
tahminlere dayanılarak belirlenir. 

VUK’ta yatırım amaçlı gayrimenkul sınıflandırması 
yoktur. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçümünde gerçeğe 
uygun değer yöntemi kullanılıyorsa amortisman 
ayrılmaz. 

Amortisman yöntemleri, normal amortisman ve azalan 
bakiyeler usulüyle amortisman olarak belirtilmiştir 
(madenlerde amortisman ile özel durumlar için fevkalade 
amortisman yöntemleri de mevcuttur). 

Amortisman yöntemleri; doğrusal yöntem, azalan 
bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı yöntemi olarak 
belirtilmiştir. 

Azalan bakiyeler usulüyle amortisman yöntemini, 
bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kullanabilir. 

Amortisman yöntemlerinin kullanılmasında işletmelere 
herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. 

Azalan bakiyeler usulüyle amortisman yöntemi tercih 
edildiğinde amortisman oranı, normal amortisman 
oranının iki katıdır. Ancak bu oran %50’yi aşamaz. 

Azalan bakiyeler yönteminin kullanılması durumunda, 
amortisman oranına herhangi bir sınırlama 
getirilmemiştir. 

Normal amortisman yönteminden, azalan bakiyeler 
usulüyle amortisman yöntemine geçiş yapılamaz. Azalan 
bakiyeler usulüyle amortisman yönteminden normal 
amortisman yöntemine geçiş yapılabilir. 

Belirli şartların (piyasa fiyatlarında değişiklikler olması, 
teknolojik gelişmeler yaşanması, varlığın kullanım 
şeklinin değişmesi, varlıkta öngörülemeyen şekilde 
yıpranma veya aşınma olması, vb.) gerçekleşmesi halinde 
amortisman yöntemi ve faydalı ömür değiştirilebilir. 

Varlıkların aktife girdiği yıl amortisman süresi 
başlamaktadır. Binek otomobiller için ise aktife girdikleri 
ay, tam kabul edilerek, kalan ay süresince (kıst) 
amortisman ayrılmaktadır. 

Varlıklar, yönetim tarafından amaçlanan kullanıma hazır 
hale geldiğinde amortisman ayırma işlemine başlanılır. 
Dönem içerisinde amaçlanan kullanıma hazır hale gelen 
tüm varlıklar için kıst amortisman ayrılmaktadır. 

Kıst amortisman hesaplanması durumunda, ilgili yıl için 
ayrılmayan amortisman tutarı, amortisman süresinin son 
yılındaki amortisman tutarına eklenir. 

Kıst amortisman hesaplanması durumunda, ilgili yıl için 
ayrılmayan amortisman tutarı, amortisman süresinin son 
yılındaki tutara eklenmeyerek, bir sonraki yılda yok 
edilir. 

 
Örnek 7: NC İşletmesi depolama faaliyetlerinde kullanmak üzere 10/09/2019 tarihinde 55.000 TL 
karşılığında elektrikli transpalet almıştır ve transpalet aynı gün işletmede kullanılmaya 
başlanmıştır. 333 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’ne göre transpaletin faydalı ömrü 5 yıldır. 
Transpaletin faydalı ömrü, işletmeye göre de 5 yıl olarak belirlenmiş ve bu süre sonunda 5.000 
TL kalıntı değeri olacağı tahmin edilmiştir. 

Ayrıca transpaletin yıllar itibarıyla; 3.800, 3.500, 3.100, 2.600 ve 2.000 saat olmak üzere toplam 
15.000 saat kullanılacağı tahmin edilmektedir. 
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Bu varsayımlar doğrultusunda, hesaplanacak olan amortisman tutarları Tablo 5’te gösterildiği 
gibi olacaktır. 

Tablo 5. VUK ve BOBİ FRS’ye Göre Amortisman Yöntemleri İçin Hesaplanan Amortisman 
Tutarları 

 
YILLAR 

Normal (Doğrusal) 
Amortisman Yöntemi 

 
Azalan Bakiyeler Yöntemi 

Üretim 
Miktarı 
Yöntemi 

VUK BOBİ FRS VUK BOBİ FRS BOBİ FRS 
2019 11.000 3.333 22.000 6.667 4.222 
2020 11.000 10.000 13.200 12.000 11.667 
2021 11.000 10.000 7.920 7.200 10.333 
2022 11.000 10.000 4.752 4.320 8.667 
2023 11.000 10.000 7.128 6.480 6.667 
2024 - 6.667 - 13.333 8.444 

TOPLAM 55.000 50.000 55.000 50.000 50.000 

 

Değer Düşüklüğü 

Değer düşüklüğü konusunda da VUK ve BOBİ FRS arasında önemli farklılıklar vardır. Bu 
nedenle öncelikle BOBİ FRS’de yer alan değer düşüklüğü uygulaması, daha sonra konu ile ilgili 
VUK’ta yer alan hüküm açıklanacaktır. 

BOBİ FRS’ye göre varlıklar, finansal durum tablosunda, geri kazanılabilir tutarından daha 
yüksek bir tutar ile yer alamaz. Bir varlığın defter değerinin, geri kazanılabilir tutarını aşması 
halinde değer düşüklüğü zararı oluşmaktadır. Varlığın geri kazanılabilir tutarını belirlemek için 
kullanım değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri karşılaştırılır ve yüksek olan 
değer, geri kazanılabilir tutar olarak dikkate alınır. 

Her raporlama dönemi sonunda, varlıkların değer düşüklüğüne uğradığına dair bir göstergenin 
var olup olmadığı değerlendirilir. Değer düşüklüğü göstergesi, varlığın fiziksel hasara uğraması 
gibi işletmeden kaynaklanan veya varlığın demode olması gibi işletmeden bağımsız sebeplerden 
dolayı gerçekleşen değer kayıpları şeklinde olabilir. Böyle bir göstergenin var olduğu durumda, 
varlığın geri kazanılabilir tutarı belirlenmelidir. 

Değer düşüklüğü ile ilgili muhasebe kaydı, ilgili varlığın sonraki ölçümünde kullanılan yönteme 
göre değişmektedir. Maliyet bedeli ile ölçülen varlıklara yönelik değer düşüklüğü zararları 
zarara yansıtılırken; yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülen varlıklara yönelik değer 
düşüklüğü zararları yeniden değerleme değer azalışı olarak kayda alınır. 

Her raporlama dönemi sonunda, önceki dönemlerde kaydedilen değer düşüklüğü zararlarının 
azaldığına veya ortadan kalktığına yönelik bir göstergenin var olup olmadığı değerlendirilir. 
Böyle bir göstergenin var olması durumunda, varlığın geri kazanılabilir tutarı hesaplanır ve 
önceden kaydedilen değer düşüklüğü karşılığının bir kısmı ya da tamamı iptal edilir. Değer 
düşüklüğü karşılığının iptal edilecek kısmı, ilgili varlığa yönelik önceki dönemlerde, değer 
düşüklüğü zararı kayda alınmamış olsaydı, varlığın normal şartlardaki (amortisman çıkarılmış 
olarak) defter değerine göre belirlenir. Değer düşüklüğü karşılığının iptalinden sonra, ilgili 
varlığın yeni defter değeri, normal koşullardaki defter değerini aşamaz. 

İptal edilecek değer düşüklüğü karşılığının muhasebe kaydı da varlığın sonraki ölçümünde 
kullanılan yönteme göre değişmektedir. İptal edilecek değer düşüklüğü karşılığı, maliyet 
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bedeliyle ölçülen varlıklarda kara yansıtılırken, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülen 
varlıklarda yeniden değerleme değer artışı olarak dikkate alınır. 

Örnek 8*: NC İşletmesi 01/01/2019 tarihinde 400.000 TL karşılığında kamyon almıştır. Kamyonun 
yararlı ömrü 5 yıl olarak belirlenmiş ve amortisman yöntemi olarak doğrusal amortisman tercih 
edilmiştir. NC İşletmesi, değerleme yöntemi olarak yeniden değerleme yöntemini 
kullanmaktadır. 

31/12/2020 tarihinde kamyonun gerçeğe uygun değeri 210.000 TL’dir. 

31/12/2021 tarihinde kamyonun gerçeğe uygun değeri 200.000 TL’dir. 

Bu varsayımlar doğrultusunda yapılacak olan işlemler şöyledir: 

Öncelikle 2019 yılının amortismanı ayrılır. 2019 yılı için amortisman tutarı (400.000 / 5 =) 80.000 
TL’dir. 2020 yılında da 80.000 TL amortisman ayrılır ve böylece kamyonun birikmiş amortismanı 
(80.000 + 80.000 =) 160.000 TL olur. 

31/12/2020 tarihinde kamyonun net defter değeri [400.000 – (160.000 + 0)] 240.000 TL’dir. Aynı 
tarihte kamyonun gerçeğe uygun değeri 210.000 TL’dir ve (240.000 – 210.000 =) 30.000 TL değer 
düşüklüğü zararı oluşmuştur. Bunun kayıtlara alınması gerekmektedir. 

                                                /31.12.2020/ 

   1    659 DİĞER FAAL. ÇEŞ. GİD. VE ZAR.                                                       30.000                             

                     257 M. D. V. DEĞER DÜŞ. KAR.                                                      30.000        

                                                      / 

2020 yıl sonu finansal durum tablosunda kamyon; 400.000 TL maliyet bedeli, 160.000 TL birikmiş 
amortismanı ve 30.000 TL değer düşüklüğü karşılığı olmak üzere 210.000 TL net defter değeri ile 
gösterilmiş olacaktır ve yararlı ömrünün kalan yıllarında (3 yıl) bu değer üzerinden amortisman 
hesaplanacaktır. 

2021 yılı amortisman tutarı (210.000 / 3 =) 70.000 TL’dir. Bu durumda kamyonun birikmiş 
amortismanı (160.000 + 70.000 =) 230.000 TL’dir. 

31/12/2021 tarihinde kamyonun net defter değeri [400.000 – (230.000 + 30.000)] 140.000 TL’dir. 
Aynı tarihte kamyonun gerçeğe uygun değeri 200.000 TL’dir ve 60.000 TL’lik değer artışı söz 
konusudur. Bu durumda 2020 yılı sonunda kayıtlara alınan 30.000 TL’lik değer düşüklüğü 
karşılığının bir kısmının iptal edilmesi gerekir. 

                                                /31.12.2021/ 

   2     254 TAŞITLAR                                                                                               40.000   
          257 M. D. V. DEĞER DÜŞ. KAR.                                                                20.000 

                                            551 M. D. VAR. Y. D. ARTIŞLARI                                               40.000   
                                                                  649 DİĞ. FAAL. ÇEŞ. GEL. VE KAR.                                          20.000 
   
Kamyon için normal koşullarda, 31/12/2021 tarihi itibarıyla (80.000 x 3 =) 240.000 TL amortisman 
ayrılacak ve kamyonun net defter değeri 31/12/2021 tarihinde (400.000 – 240.000 =) 160.000 TL 
olacaktı. Dolayısıyla kamyonun olması gereken net defter değeriyle, mevcut net defter değeri 

 
* (Çanakçıoğlu, 2018: 362-363)’ten uyarlanmıştır. 
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arasında oluşan fark (160.000 – 140.000 = 20.000) değer düşüklüğü karşılığı iptali olarak kayıtlara 
alınabilecek; artış tutarının kalan kısmı ise (60.000 – 20.000 = 40.000) yeniden değerleme yöntemi 
kullanıldığı için yeniden değerleme değer artışı olarak dikkate alınacaktır. 

2021 yıl sonu finansal durum tablosunda kamyon; 400.000 TL maliyet bedeli, 230.000 TL birikmiş 
amortismanı, 10.000 TL değer düşüklüğü karşılığı ve 40.000 TL değer artışı olmak üzere 200.000 
TL net defter değeri ile gösterilmiş olacaktır. 

Eğer işletme maliyet modelini kullansaydı, yeniden değerleme artışları dikkate alınmayacağı 
(değer düşüklüğü karşılığının iptali sınırlandırılacağı) için ikinci muhasebe kaydı şu şekilde 
olacaktı: 

                                                /31.12.2021/ 

   2     257 M. D. V. DEĞER DÜŞ. KAR.                                                                  20.000                             

                     649 DİĞ. FAAL. ÇEŞ. GEL. VE KAR.                                           20.000        

                                                      / 

VUK’ta ise değer düşüklüğü uygulamasının kısmen karşılığı fevkalade amortisman yöntemidir. 
Doğal afetler (deprem, yangın, su basması, vb.) sonucunda değerini kısmen ya da tamamen 
kaybeden, fazla çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınmaya ve yıpranmaya 
uğrayan ve teknolojik icatlar nedeniyle verim ve kıymetleri düştüğü için kısmen ya da tamamen 
kullanılmaz hale gelen varlıklar için, müracaat üzerine, ilgili Bakanlıkların görüşleri de alınarak 
Maliye Bakanlığı tarafından, her işletme için, işin niteliğine göre farklı olarak belirlenen fevkalade 
amortisman oranları uygulanmaktadır.  

Görüldüğü üzere yöntemin uygulanabilmesi son derece sınırlı durumlar için geçerlidir ve değer 
düşüklüğü zararını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’ndadır. BOBİ FRS’deki gibi varlığın geri 
kazanılabilir tutarının belirlenmesi ve ortaya çıkan değer azalışlarının resen muhasebeleştirilmesi 
(ilgili varlığa yansıtılması) VUK’ta söz konusu değildir. Ayrıca fevkalade amortisman 
uygulaması için olağanüstü şartların gerçekleşmesi gerektiğinden, VUK’ta değer düşüklüğü 
karşılıklarının iptali konusunda bir hüküm yoktur. 

Fevkalade amortisman uygulamasında, Bakanlık tarafından belirlenen fevkalade amortisman 
oranı, yalnızca ilgili yıl için geçerli olmaktadır. Bu oran doğal olarak normal koşullarda 
hesaplanan amortisman oranından fazla olacağı için, ilgili varlığın amortisman süresini 
kısaltmaktadır. Fevkalade amortisman oranı ile hesaplanan amortisman tutarı 
muhasebeleştirilirken, normal koşullardaki (fevkalade amortisman uygulanmaması 
durumunda) kadar amortisman tutarı faaliyet gideri olarak muhasebeleştirilir. Bu tutar (normal 
koşullardaki amortisman tutarı) ile fevkalade amortisman tutarı arasındaki fark da “Diğer 
Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına kaydedilmelidir. Fevkalade amortisman tutarının 
tamamının faaliyet gideri olarak kaydedilmesi halinde de dönem sonucu değişmeyecektir. Ancak 
amortisman tutarlarının bu şekilde ayrı ayrı kaydedilmesi TDHP’ye daha uygun olmakla birlikte 
mali tabloların değerlendirilmesinde de olumlu katkı sağlayacaktır (Korkmaz, 2013: 89). Örneğin; 
normal koşullarda bir varlığa 1.000 TL amortisman ayrılacakken, fevkalade amortisman 
uygulaması sonucunda 2.500 TL amortisman ayrıldığı düşünülürse; 1.000 TL ilgili gider 
hesabına, 1.500 TL de “Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına kaydedilecektir. 

 

 

 



Gökay ONUR, Nilgün KAYALI ve Ayşe NECEF YERELİ 

 316 

Finansal Tablo Dışı Bırakma 

BOBİ FRS’ye göre, bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında ya da varlıktan gelecekte 
ekonomik fayda beklenmediği durumda finansal tablo dışı bırakılır. VUK’ta, gelecekte ekonomik 
fayda beklenmediği durumda varlığın finansal tablo dışı bırakılması söz konusu değildir. 

İki uygulamada da maddi duran varlığın finansal tablo dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç 
veya kayıp, kar ya da zarara yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıkların, net defter değerinden 
daha yüksek bir tutarla satılması durumunda gerçekleşen kar; BOBİ FRS’ye göre, “648 Maddi ve 
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Kazançlar” hesabına, VUK’a göre 
ise “679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar” hesabına kaydedilmektedir. Maddi duran varlıkların, 
net defter değerinden daha düşük bir tutarla satılması durumunda gerçekleşen zarar; BOBİ 
FRS’ye göre “658 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Zararlar” 
hesabına, VUK’a göre ise “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına kaydedilmektedir. 

Maddi duran varlık satışlarının bir yıldan uzun vadeli olarak yapılması durumunda BOBİ FRS’ye 
göre, vade farkından kaynaklanan faiz geliri etkin faiz yöntemine göre hesaplanarak, satış 
tutarından ayrıştırılmalıdır. Bir diğer ifadeyle, maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan 
alacaklar, peşin değerleriyle (itfa edilmiş değeriyle) muhasebeleştirilmeli ve vade farkları 138/238 
Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri hesaplarına kaydedilmelidir. VUK’ta satış tutarı ile vade farkının 
ayrıştırılması gibi bir uygulama yoktur. 

BOBİ FRS’ye göre, maddi duran varlıkların finansal tablo dışı bırakılması halinde, (eğer varsa) 
varlıklara yönelik yeniden değerleme yedeğinde bulunan tutar “Geçmiş Yıllar Karları” hesabına 
aktarılmalıdır. Sonraki ölçüm konusunda belirtildiği üzere, VUK’ta yeniden değerleme 
uygulaması uzun bir aradan sonra, Kanuna eklenen geçici maddeyle birlikte 2018 ve 2021 
yıllarında yapılmış (yapılabilir) ve konuya ilişkin olarak 500 ve 530 Sıra No’lu VUK Genel 
Tebliğleri yayımlanmıştır. Tebliğlerin 13.maddesine göre, yeniden değerleme uygulanan 
taşınmazların/iktisadi kıymetlerin, elden çıkarılması ya da satılması durumlarında pasifte özel 
fon hesabında (522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları hesabı) bulunan değer artışı 
tutarları satış kazancına eklenmez ve ilgili fon hesabı, kayıtlarda kalmaya devam eder. 
Dolayısıyla her iki uygulamada da maddi duran varlık ile ilgili özkaynaklarda kayıtlı bulunan 
tutar, maddi duran varlığın satışı durumunda ortaya çıkacak kar veya zararla 
ilişkilendirilmemektedir. 

Maddi duran varlıkların satış karının muhasebeleştirilmesi hususunda VUK’ta “yenileme fonu” 
olarak tabir edilen özel bir uygulama mevcuttur. Buna göre, satılan maddi duran varlığın 
yenilenmesi, işin niteliğine göre zaruri ise ya da işletme yöneticilerince bu konuda karar verilip 
teşebbüse geçilmişse; satıştan elde edilen kar yenileme giderlerini karşılamak amacıyla pasifte, 
geçici olarak bir hesapta (549 Özel Fonlar hesabı) üç yıl tutulabilir*. Böyle bir durumda, üç yıl 
içerisinde kullanılmayan karlar, üçüncü yılın vergi matrahına eklenmelidir. Bu süre içerisinde; 

 
* Üç yıllık sürenin tespitinde vergi idareleri tarafından yayımlanan özelgeler ile Danıştay kararları arasında 
görüş ayrılıkları mevcuttur. Vergi idarelerine göre, yıl kavramı ile kastedilen vergilendirme dönemidir ve 
üç yılın hesaplanmasında, varlığın satışının yapıldığı yılın dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin, 2020 
yılında yapılan satıştan gerçekleşen karın yenileme fonuna aktarılması halinde, fondaki tutarın 31/12/2022 
tarihine kadar kullanılması; kullanılmaması halinde 2022 yılının vergi matrahına eklenmesi gerekmektedir. 
Danıştay kararlarında ise bu sürenin hesap dönemi olarak değil, yıl olarak değerlendirilmesi ve süre 
başlangıcı olarak maddi duran varlığın satışından bir sonraki yılın dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 
Bu durumda yukarıdaki örneğe göre yenileme fonunda yer alan tutarın 31/12/2023 tarihine kadar 
kullanılması; kullanılmaması halinde de 2023 yılının vergi matrahına eklenmesi gerekmektedir (Türmob, 
2020: 14-15). 
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işletmenin tasfiyesi, işin devri veya terki halinde, söz konusu karlar ilgili yılın vergi matrahına 
eklenmelidir. 

Kanunda açıkça belirtilmemiş olsa da “pasifte geçici bir hesapta” ibaresi yer aldığı için, 
uygulamadan bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin yararlanabilecekleri 
anlaşılmaktadır. Uygulamadan yararlanabilmek için göz önünde bulundurulması gereken çok 
önemli bir kriter de alınacak olan maddi duran varlığın, satılan maddi duran varlık ile aynı türde 
olması ve işletme tarafından aynı amaçlar için kullanılacak olması gerekmektedir. Bu konuda 
yayımlanmış özelgeler mevcuttur1. 

Belirtilen kriterlere uygun yeni bir maddi duran varlık satın alındığında, bu varlığa ilişkin 
amortisman giderleri yenileme fonundaki tutardan mahsup edilir. Yenileme fonundaki tutarın, 
varlığa ilişkin amortisman giderlerini karşılayamaması halinde kalan amortisman gideri, normal 
koşullardaki gibi (kar/zarar hesaplarına) kaydedilir. 

Yenileme fonu uygulamasına, BOBİ FRS’de ve maddi duran varlıklar ile ilgili yayımlanan 
modülde yer verilmemesine rağmen, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı 
Taslağı’nda özkaynaklar grubu içerisinde “547 Sabit Kıymet Yenileme Fonları” hesabı 
bulunmaktadır. Hesaba dair yapılan açıklama, VUK’taki uygulamanın kullanımıyla örtüşse de 
hesabın işleyişi farklıdır. Buna göre, yenileme maksadıyla satılan maddi duran varlıkların 
satışlarından elde edilen karlar, dönem karının doğru hesaplanması amacıyla, önce ilgili kar veya 
zarar tablosu hesabına kaydedilmekte; izleyen dönem başında da bu hesaba aktarılmaktadır. 
Kısacası, maddi duran varlık satışı sonucunda gerçekleşen kar, ilgili yılın ticari karına 
eklenmektedir. Bekleme süresi içerisinde, kriterlere uygun yeni bir varlığın alınmaması halinde, 
hesapta var olan tutar “570 Geçmiş Yıllar Karları” hesabına aktarılmalıdır. Satılan varlığın yerine, 
yenisinin alınması halinde; varlık için ayrılan amortisman gideri tutarında, bu hesaptan “570 
Geçmiş Yıllar Karları” hesabına aktarım yapılır. 

 

SONUÇ 

Faaliyette bulunulan sektörler itibarıyla önem derecesi değişmekle birlikte, maddi duran 
varlıklar işletmelerin varlık portföylerinde genellikle önemli bir paya sahiptir. Edinim 
maliyetlerinin yüksekliği, birden çok faaliyet döneminde kullanılmaları ve bilançoların aktifler 
bölümündeki oranı maddi duran varlıkların işletmeler için önemini göstermektedir. 

Belirtilen bu ve benzeri nedenlerden dolayı, maliyet bedellerinin tespiti, dönem sonlarında 
ölçümleri ve amortisman uygulamaları gibi maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe işlemleri, 
işletmelerin faaliyet sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden söz konusu işlemlerin 
gerçeğe uygun bir şekilde yapılması, mali tablolardaki rakamların gerçeği yansıtması ve mali 
tablo kullanıcılarının da gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgiye erişimi için zaruridir. 

Çalışmada karşılaştırması yapılan VUK ve BOBİ FRS uygulamalarının maddi duran varlıklar ile 
ilgili hükümleri, aynı örnek olaya ilişkin farklı işlemler yapılmasına neden olmaktadır. Bu durum 
da aynı olaydan kaynaklı farklı sonuçların ortaya çıkmasına; finansal tablolardaki rakamların 
değişmesine ve dolayısıyla finansal tablo kullanıcılarının kararlarına direkt etki etmektedir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde belirtilen, maddi duran varlıklara ilişkin VUK ve BOBİ FRS 
arasındaki farklılıkları maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 
1 https://www.gib.gov.tr/node/106242, https://www.gib.gov.tr/node/108906, 
https://www.gib.gov.tr/node/98434. 
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• VUK’a göre belirli bir tutarın altındaki varlıkların aktifleştirilmeyerek doğrudan gider 
yazılabilmesi, işletmelere uygulamada kolaylık sağlamaktadır. 

• Varlık edinimi sırasında katlanılan bazı giderlerin VUK’a göre varlık maliyetine eklenmeyerek 
dönem gideri olarak kaydedilebilmesi gerçeğe uygunluk ile bağdaşmamaktadır. 

• Vadeli satın alma işlemleri nedeniyle ortaya çıkan vade farklarına ilişkin faiz giderlerinin 
VUK’ta finansman gideri olarak değil de varlık maliyetinin bir parçası olarak dikkate alınması, 
varlık bedelinin bilançoda fazla gözükmesine neden olur. Bunun bir diğer sonucu olarak ilgili 
dönemde işletme giderleri az gözükür. Vade farkına ilişkin faiz giderlerinin önemsiz olması 
durumunda, işletmeye kolaylık sağlaması bakımından varlık maliyetine eklenmesi kabul 
edilebilir bir durum olarak değerlendirilebilir. Genellikle vade süresinin uzadıkça, vade farkına 
ilişkin faiz giderlerinin de artacağı düşünüldüğünde, BOBİ FRS’deki 1 yıllık vade farklarına 
ilişkin faiz giderlerinin, varlık maliyetinden ayrıştırılmamasının işletmelere kolaylık sağladığını 
söylemek mümkündür. 

• VUK’a göre borçlanma maliyetlerine ilişkin olarak yatırım döneminden sonra ortaya çıkan 
giderlerin varlık maliyetine eklenebilmesi, vade farkları konusunda olduğu gibi varlık bedelinin 
bilançoda yüksek gözükmesine neden olur. Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi, bir diğer 
ifadeyle varlık maliyetine eklenmesi, söz konusu maliyetlerin daha sonraki dönemlerde 
amortisman yoluyla giderleştirilmesine neden olmaktadır. 

• VUK’ta, satın alınan bina maliyetinden arsa bedelinin ayrıştırılmaması ya da arsanın üzerine 
bina inşa edildiği zaman, inşaat maliyetiyle birlikte arsa bedelinin de binalar hesabına aktarılması 
söz konusudur. Bu durumun doğal sonucu olarak bina için amortisman ayrıldığında, arsa bedeli 
için de amortisman ayrılmış olacak ve dolayısıyla arsa amortismana tabi tutulmuş olacaktır. 

• Maddi duran varlıkların enflasyonun olumsuz etkileri sonucunda değer kaybına uğramamaları 
için yapılan yeniden değerleme uygulaması VUK’ta yoktur. VUK’ta benimsenen maliyet bedeli, 
özellikle enflasyon dönemlerinde varlıkların piyasa değerlerini yansıtmamaktadır. Maddi duran 
varlıkların birden çok faaliyet döneminde kullanılmalarına karşın, finansal tablolarda edinim 
maliyetleri ile yer almalarının ve çeşitli sebeplerle meydana gelen değer hareketlerinin dikkate 
alınmamasının sonucunda mali tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunma özelliğinden 
uzaklaştığını söylemek mümkündür. 

• Yeniden değerleme yapılmamasının işletmeler açısından en büyük sakıncası varlık satıldığı 
zaman ortaya çıkmaktadır. Maliyet bedeli ile kayıtlı olan varlığın, piyasa değeri ile satılması 
sonucunda işletmeler fiktif kar ile karşılaşmakta ve yüksek vergi ödemektedirler. Bu durum 
aslında işletme sermayesinin enflasyon karşısında erimesidir. VUK’ta 2018 ve 2021 yıllarında 
yapılabilen yeniden değerlemeye ilişkin usul ve esaslar ile yeniden değerleme oranları Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. 

• BOBİ FRS’de maliyet bedeli ile finansal tablolara alınan maddi duran varlıklar, tamamen piyasa 
dinamiklerine göre işletme yöneticileri tarafından yeniden değerlemeye tabi tutulabilmekte ve 
varlıklar muhasebe kayıtlarında gerçek değerleri ile gösterilmektedir. Bu durum gerçeğe uygun 
değerin ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Yeniden değerlemenin işletmeler açısından en 
büyük avantajı ise değerleme artışlarının kaydedildiği özkaynaklar tutarının artması, özkaynak-
yabancı kaynak dengesinin işletme lehine değişmesi ve sonuç olarak işletmenin kredibilitesinin 
artmasıdır. Ayrıca yeniden değerleme yapılan bir maddi duran varlığın, maliyet bedeli artacağı 
için ilgili varlığa yönelik daha çok amortisman gideri ayrılacaktır. Maddi duran varlığın satılması 
durumunda da fiktif kar ile karşılaşılmayacaktır. 

• Maddi duran varlıkların (arsalar ve araziler hariç) faydalı ömürleri süresince uğradıkları değer 
kayıplarının muhasebeleştirilmesi amortisman konusunu oluşturmaktadır. Amortisman, 
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ayrıldığı dönemlerde işletmeden nakit çıkışı gerektirmeyen bir giderdir. İşletmelerde maddi 
duran varlık yatırımlarının tutarına bağlı olarak, dönem giderleri içerisinde amortisman tutarları 
da çok ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. VUK’a göre varlıklar için belirlenen faydalı ömür 
sürelerinde işletmeye özgü kullanımın dikkate alınmaması, finansal tabloların gerçeğe uygun 
bilgi sunma özelliğini olumsuz etkilemektedir. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 
amortisman oranlarının tüm işletmeler için ortak olması, her ne kadar finansal tabloların 
karşılaştırılabilirliği açısından kolaylık sağlasa da maddi duran varlıkların işletmelerde farklı 
yoğunluklarda kullanılabileceği ve buna bağlı olarak farklı sürelerde yıpranabileceği göz ardı 
edilmemelidir. 

• VUK’a göre, maliyet bedelinin tespitinde ihtiyari bırakılan giderler, vade farklarının 
ayrıştırılmaması, yatırım döneminden sonra ortaya çıkan finansman giderlerinin varlık 
maliyetine eklenebilmesi, arsa-bina ayrımının ve kalıntı değer uygulamasının olmaması ve binek 
otomobiller haricinde kıst amortisman uygulanmaması gibi nedenlerle amortismana tabi tutar ve 
dolayısıyla hesaplanan amortisman tutarı, BOBİ FRS’ye göre hesaplanan amortisman tutarından 
çok farklı olmaktadır. Bu durum da aynı olaydan kaynaklanan farklı sonuçların ortaya çıkmasına 
ve dolayısıyla finansal tablolara farklı şekillerde yansımasına neden olmaktadır. 

• VUK’ta belirtilen amortisman (normal ve azalan bakiyeler usulüyle) yöntemleri zaman 
fonksiyonunu temel almaktadır. VUK’ta yer verilmeyen üretim miktarı yöntemi ise kullanım 
fonksiyonunu temel almaktadır. Varlıklarda oluşan değer kayıplarının, zaman fonksiyonuna 
nazaran kullanım fonksiyonuna daha fazla bağımlı olduğu kabul edilirse, üretim miktarı 
yönteminin VUK’ta olmaması önemli bir eksiklik olarak görülebilir. Üretim miktarı yönteminin, 
kullanım dışı değer kayıpları dikkate alınmamasına rağmen, varlıklarda oluşan değer 
kayıplarının tespitinde diğer yöntemlere göre daha gerçekçi olduğu ileri sürülebilmektedir. 

• BOBİ FRS’ye göre her raporlama dönemi sonunda, maddi duran varlıkların defter değerlerinin 
ve geri kazanılabilir tutarlarının karşılaştırılması ve değer düşüklüğü zararının 
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda işletme yöneticilerine takdir hakkı tanınmıştır. 
VUK’ta ise değer düşüklüğü uygulamasının kısmen karşılığı olabilecek ve sınırlı durumlarda 
kullanılabilecek fevkalade amortisman yöntemi vardır. Fevkalade amortisman yönteminin 
uygulanmasında işletme yöneticilerine herhangi bir takdir hakkı verilmemiş ve konu ile ilgili 
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Değer düşüklüğü uygulaması ile finansal tabloların aktifler 
kısmının olduğundan yüksek gözükmesinin önüne geçilmektedir. Bu nedenle, değer 
düşüklüğüne uğrayan varlığın defter değerinin, olması gereken değere indirilmesi (değer 
düşüklüğü karşılığı ayrılması) gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum açısından oldukça önemlidir.  

• BOBİ FRS’de ise fevkalade amortisman yöntemi yoktur ve BOBİ FRS’nin özü itibarıyla da 
olmaması doğaldır. Çünkü BOBİ FRS’ye göre, fevkalade amortisman yönteminin 
uygulanabilmesi için gerekli şartlar gerçekleştiğinde, işletme yöneticileri tarafından ilgili varlığın 
amortisman yöntemi ve faydalı ömrü değiştirilebilmektedir. 

• Maddi duran varlık satışının vadeli yapılması durumunda ortaya çıkan vade farkına ilişkin faiz 
gelirlerinin, VUK’ta satış bedelinden ayrıştırılmayarak faiz geliri olarak dikkate alınmaması, 
satışa ilişkin olası zararın daha az, karın ise daha fazla gösterilmesine neden olur. Bu durum 
işletmenin dönem sonucuna direkt etki etmektedir. Vade farkına ilişkin faiz gelirinin önemsiz 
olması durumunda, işletmeye kolaylık sağlaması bakımından satış bedeline eklenmesi kabul 
edilebilir bir durum olarak değerlendirilebilir. Genellikle vade süresinin uzadıkça, vade farkına 
ilişkin faiz gelirinin de artacağı düşünüldüğünde, BOBİ FRS’deki 1 yıllık vade farkına ilişkin faiz 
gelirlerinin, satış bedelinden ayrıştırılmamasının işletmelere kolaylık sağladığını söylemek 
mümkündür. 
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• Yeniden değerleme sonucunda, maliyet bedeli artan maddi duran varlığın finansal tablo dışı 
bırakılması halinde, ilgili varlığa yönelik özkaynaklarda yer alan tutarın geçmiş yıllar karlarına 
aktarılması gerekmektedir. Çünkü yeniden değerleme artışları, özünde meydana geldikleri yılın 
karıdır. BOBİ FRS’de durum böyleyken, VUK’a (2018 yılında yapılan ve 2021 yılında yapılabilen 
uygulamaya) göre özkaynaklarda yer alan tutar için herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

• VUK’taki yenileme fonu uygulaması, bir teşvik politikasıdır ve işletmeler için vergi avantajı 
sağlamaktadır. Özellikle enflasyonist dönemlerde yenileme fonu uygulamasından yararlanan bir 
işletme vergi erteleme fırsatı kazanmaktadır. Zamanında vergilendirilmeyen kar tutarı, yeni 
alınan maddi duran varlığa ilişkin amortisman giderlerinin, dönem giderlerine aktarılmayarak 
yenileme fonundan karşılanması suretiyle gecikmeli olarak vergilendirilmektedir. Ancak bu 
durum hem ilgili dönem giderlerinin hem de maddi duran varlığın satışının yapılıp kar tutarının 
yenileme fonuna aktarıldığı dönem gelirinin bilançolarda az gözükmesine neden olacaktır. Bu 
nedenle, maddi duran varlık satışı sonucunda gerçekleşen karın BOBİ FRS’deki gibi ilgili yılın 
dönem karına eklenmesi daha doğru olacaktır. Ayrıca bekleme süresi içerisinde, varlığın yerine 
yenisinin alınmaması halinde fondaki tutar, VUK’a göre üçüncü yılın vergi matrahına eklenirken; 
BOBİ FRS’ye göre geçmiş yıllar karlarına aktarılmaktadır. Bu hususta da BOBİ FRS’deki 
uygulama daha gerçeğe uygundur; çünkü fonda yer alan tutar, varlığın satışı anında yani geçmiş 
dönemde ortaya çıkmıştır. 

Belirtilen bu farklılıklardan yola çıkılarak, BOBİ FRS’ye göre hazırlanan mali tabloların; daha 
doğru, şeffaf, gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunduklarını ve işletmelerin mevcut durumlarını 
daha iyi yansıttıklarını söylemek mümkündür. VUK’ta, özellikle yeniden değerleme 
uygulamasının olmaması, gerçeğe uygun değer kavramının arka planda kalmasına neden 
olmaktadır. Bu durum finansal tabloların gerçeklikten uzaklaşmasına neden olmakla birlikte, 
finansal tablolara olan güven seviyesini de azaltmaktadır. 

Aslında VUK ile BOBİ FRS’nin amaçları karşılaştırıldığı zaman, iki uygulamanın temelde 
birbirlerinden ne kadar farklı oldukları ortaya çıkmaktadır. VUK’ta yer alan düzenlemelerin 
nihai amacı vergi matrahlarının tespiti iken; BOBİ FRS’de yer alan düzenlemelerin temel amacı 
ise gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sağlamaktır. VUK ve BOBİ FRS’nin 
işletmelere bakış açısı çok farklı olduğu için iki uygulamaya dair düzenlemelerin de farklı olması 
kaçınılmazdır. 

Finansal tabloların, gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum açısından vergi kaygısıyla hazırlanmaması 
gerekmektedir. Dolayısıyla finansal raporlamalar, vergi için değil bilgi için yapılmalıdır. Bu 
noktada bağımsız denetimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bağımsız denetim kapsamının yıllar 
itibarıyla genişletilmesi, finansal raporlama standartlarını uygulamak zorunda kalan işletme 
sayısını artırmıştır. Bu noktada da BOBİ FRS ön plana çıkmaktadır. Çünkü finansal raporlama 
standartlarını oluşturan diğer uygulama olan TMS/TFRS’ye göre, BOBİ FRS’nin uygulama 
kapsamı çok daha geniştir. BOBİ FRS’ye tabi olan işletme sayısının arttıkça, finansal tablo 
kullanıcılarının, kararlarına dayanak oluşturacak gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir ve 
doğrulanabilir bilgiye erişme imkanları da artacaktır. Dolayısıyla BOBİ FRS kapsamının 
genişletilmesi, finansal tablolara olan güven seviyesini artıracaktır. 
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Öz 

Hizmet sektörünün dünya ekonomisindeki payı her geçen gün artmaktadır. İşletmeler ise 
değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye 
çalışmaktadır. Günümüzde hizmet ve bilgi yoğun bir pazarda değer yaratmak oldukça zordur. 
Rekabetin artması, alternatiflerin bolluğu ve tüketicilerin “maddi olmayan” bir ek fayda 
beklentisi içinde olması işletmelerin daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirmesini zorunlu 
kılmaktadır. Artık, üretici ve müşteri rollerini birbirinden ayrı düşünme stratejisi geçerliliğini 
yitirmiştir. Günümüzde tüketicilerin yalnızca ürün/hizmetlerin çekirdek faydasına değil aynı 
zamanda zenginleştirilmiş ek faydalarına da odaklandığı görülmektedir. Dolayısıyla, somut ve 
soyut unsurların (edimsel kaynaklar) güçlü bir şekilde bir araya getirilmesi işletmeler için faydalı 
olacaktır. Ayrıca, üretim anlayışının “ne üretirsem onu satarım” düşüncesi geçerliliğini yitirmiş, 
bunun yerine müşteriler ile etkileşim içinde olarak ortak bir değer üretme yaklaşımıyla bir 
modern pazarlama anlayışı benimsenmeye başlanmıştır. Çalışmada, değerin birlikte yaratım 
süreci hizmet baskın mantık anlayışının boyutları çerçevesinde ele alınarak, değer gibi çok 
karmaşık bir kavrama ilişkin farklı bakış açılarına yer verilmektedir. Böylelikle, hizmet 
pazarlaması üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar için yol gösterici bir perspektif sunularak 
literatüre katkı yapılması amaçlanmaktadır.  
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Abstract 

The share of the service sector in the world economy is increasing day by day. Businesses are 
trying to develop new marketing strategies in order to meet changing customer demands and 
needs. Nowadays, it is very difficult to create value in a service and information-intensive market. 
The increase in competition, the abundance of alternatives and the fact that consumers expect an 
"intangible" additional benefit require businesses to develop a more inclusive perspective. The 
strategy of separating the roles of producer and customer is no longer valid. Today, it is seen that 
consumers focus not only on the core benefit of the product/service, but also on the enriched 
additional benefits. Therefore, a strong combination of tangible and intangible elements (operant 
resources) will be beneficial for businesses. In addition, the idea of "I sell what I produce" in the 
production approach has lost its validity, and instead, a modern marketing approach has begun 
to be adopted with the approach of creating a common value by interacting with the customers. 
In the study, the process of co-creation of value is handled within the framework of the 
dimensions of the service dominant logic, and different perspectives on a very complex concept 
such as value are included. Thus, it is aimed to contribute to the literature by providing a guiding 
perspective for researchers working on service marketing. 

 
Keywords: Value, Co-Creation of Value, Service-Dominant Logic, Service Marketing. 
Received: 28.12.2021 
Accepted: 01.03.2022 
 
Suggested Citation:  
Gümüş, C. and Aksoy, R. (2022). An Overview of the Concept of Value Co-Creation in the 
Framework of a Service-Dominant Logic, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 
5(3): 324-334. 



Cemal GÜMÜŞ ve Ramazan AKSOY 

 326 

GİRİŞ 

Son çeyrek asırda teknolojide gerçekleşen hızlı dönüşüm ile dünya ekonomileri bütünleşerek 
adeta tek bir pazar haline dönüşmüştür.  Bu hızlı ve dinamik dönüşüm pek çok açıdan karmaşık 
olarak görülen, henüz pazarlama literatüründe de tam anlamıyla üzerinde uzlaşıya varılamamış 
kavramların tanımlanmasını ve bunun neticesinde doğru bir pazarlama stratejisinin belirlenerek 
uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Hem rekabetin sınırları aşması hem de tüketicilerin istek ve 
ihtiyaçlarındaki değişim ve dönüşümler geleneksel işletmelerin karar verme mekanizmalarının 
işlerliğini ortadan kaldırmıştır. Artık pazarlama planları müşteriye değer teklif etmenin de 
ötesine geçerek müşteriye değeri birlikte yaratma yolunda teklif sunmaya doğru değişim 
göstermektedir. Tüketici okur yazarlığının ve farkındalık düzeyinin arttığı, bilgiye ulaşım 
maliyetlerinin azaldığı toplumlarda rekabet içinde olan işletmeler, müşterileri ile güven ilişkisi 
içinde onlara değer vadederek uzun dönemli etkileşimler gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. 
Böyle bir ortamda, müşteriler artık hem değeri yaratan taraflardan biri olma hem de elde ettiği 
değeri yorumlayan bir pozisyona sahip olma imkânı kazanmaktadır (Gummerus, 2013: 20).  

Hizmet baskın mantık anlayışıyla müşterilerin eşzamanlı olarak ürün/hizmet alım süreçlerine 
katılım sağlaması hem işletmeler hem de müşteriler için ortak bir değer kapsamında birlikte 
çalışma fırsatı yaratabilmektedir. Örnek olarak, tüketici geri bildirimleri, iş fikri yarışmaları, 
ürün/hizmetlerin ortak üretimi, sosyal medya yorumları gibi uygulamalar gösterilebilir. 
Dolayısıyla, birlikte değer yaratım sürecini benimseyen işletmeler rakiplerine karşı sürdürülebilir 
bir rekabet avantajı elde edebilmektedir (Prahalad ve Ramaswamy, 2004: 7). Değerin birlikte 
yaratımı ve hizmet baskın mantık kavramları değer yaratım sürecine farklı boyutlar 
kazandırmaktadır (Vargo ve Lusch, 2004; 2006; 2008a; 2008b; 2011; 2016). Çalışma kapsamında 
değer kavramının bu boyutlarla etkileşimi ele alınmaktadır.  

Ayrıca, bu çalışmayla birlikte hizmet işletmeleri için değer ve değer yaratma kavramlarının 
önemi, ürün baskın mantık anlayışından hizmet baskın mantık anlayışına geçiş süreci, hizmet 
baskın mantığın genel çerçevesi ve boyutları ile son olarak değerin birlikte yaratım sürecinin 
işletmeler ve müşteriler açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği gibi hususlara açıklık 
getirmek amaçlanmaktadır. Hizmet baskın mantık ve değerin birlikte yaratımı kavramlarına 
ilişkin literatürde sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılması neticesinde ilgili alan yazının literatüre 
kazandırılması ve konuya ilgi duyan araştırmacılara yol göstermesi çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin dinamik yapısı hizmet işletmelerinde pazarlama 
stratejilerinin güncel olmasını gerektirmektedir. Bu sebeple mevcut ürün baskın mantık 
anlayışının, rekabetin yoğun olduğu bir dünya ekonomisinde müşteri istek ve ihtiyaçlarını tam 
olarak karşılayamadığını ortaya koyan araştırmacılar hizmet baskın mantık anlayışını alternatif 
bir ürün/hizmet sunumu olarak literatüre kazandırmıştır. Çalışma, hizmet baskın mantık 
sürecinin güncel tüm boyutlarını ele alarak, hizmet işletmelerinde değerin ortak yaratım sürecine 
etkisini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın konusu kapsamında literatür 
taraması yapıldığında Türkçe literatürde sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Bu nedenle, 
hizmet baskın mantık ve değerin birlikte yaratımı kavramlarının ilgili literatürde rastlanır olması 
hedeflenerek geniş bir çerçevede incelenmiştir.  
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DEĞER ve DEĞER YARATIMI 

Bilişim ve ulaşım teknolojilerinin hem üretimde hem günlük hayatta önem kazanmasıyla birlikte 
küresel ekonomi ve aktörlerinin de bu değişimden etkilendiği görülmektedir. Bu durumda, 
küresel ekonomi yerine küresel bilgi ekonomisi çerçevesinde faaliyetlerini planlayan, bilgiye 
odaklı pazarlama stratejisi geliştiren hizmet işletmelerinin bir rekabet aracı olarak “değer 
taşıyan” teklifler sunması gerektiği söylenebilir. 

Literatürde, hizmet işletmelerinde değer yaratımı üzerine farklı bakış açıları içeren çalışmalara 
rastlanılmaktadır. Değer ve değer yaratımı, hizmet sektörünün kalbinde bulunmasına rağmen 
anlaşılması oldukça güç kavramlar olarak görülmektedir (Vargo vd., 2008: 146). Grönroos'a 
(2012: 1522) göre değer yaratımı, hizmet anlayışının temel taşlarından biridir. Gummerus (2013: 
20) ise pazarlamaya konu olan değer kavramı için belirli bir tanım, ölçüm ve sınıflandırma 
yapılmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. Değer “interaktif, göreceli bir tercih 
deneyimi” olarak tanımlanmaktadır (Grönroos ve Voima, 2013: 135). Aynı zamanda “hizmetin 
çıktısı değil sonucu olan bir değerlendirme yargısı” anlamına gelmektedir. Değer; birden çok, 
değişken ve hizmetlerden ayrı olabilir (Hilton vd., 2012: 1515). 

Vargo vd., (2008: 147) değerin anlamını değişim ve kullanım değeri olarak iki perspektifte 
sınıflandırmaktadır. Değişim değeri perspektifi; üreticilerin değer yarattığını, dağıttığını ve 
müşterilerin ise bu değeri tükettiğini savunmaktadır. Kullanım değeri perspektifi ise; değerin 
hem üreticiler hem de müşteriler tarafından kaynakların etkileşimi ve entegrasyonu yoluyla 
birlikte yaratıldığını varsaymaktadır. Bu nedenle, üreticiler ve müşteriler piyasa değeri 
perspektifinde belirgin rollere sahipken, kullanım değeri perspektifindeki roller belirgin değildir. 
Sullivan vd., (2012: 168) pazarlama literatüründe değer yaratımı üzerine dört temadan 
bahsetmektedir. Yazarlara göre, değer yaratımı bir yetkinlik, ilişkisel aktiviteyi kapsayan bir 
sınır, bir müşteri algısı ya da tedarikçi ve müşteri tarafından birlikte yaratılan süreçtir. Son tema 
mevcut çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Gummerus (2013: 22) hizmet 
araştırmalarında değer yaratma çalışmalarını değer yaratma süreci ve değer sonuçlarının 
belirlenmesi olarak iki ana kategoriye ayırmaktadır. Bu bağlamda araştırmacı değer yaratım 
sürecindeki faaliyetleri ve etkileşimleri inceleyerek değer nasıl oluşur, nasıl etkileşime girer ve 
hangi faaliyetler değeri oluşturur gibi sorulara yanıtlar aramaktadır. 

Değer yaratma literatüründe hem işletmelerin hem de müşterilerin faaliyet sonuçlarından 
yararlandığı varsayılmaktadır. Literatür incelendiğinde, işletmelerin müşterilerini elde 
tutabilmek için değer yaratım süreçlerine oldukça büyük önem verdiği görülmektedir (Reichheld 
ve Schefter, 2000). Bunun temel sebebi, müşteri sadakatinin daha fazla gelire yol açmasıdır. Aynı 
zamanda, bu sayede müşterilere daha az zaman ve dikkat harcanması söz konusudur çünkü 
sadık müşteriler hizmet alım süreçlerinde küçük aksaklıkları görmezden gelme eğilimde 
olabilmektedir. Dolayısıyla bu da işletmeler için daha düşük bir bilgi ve hizmet maliyeti anlamına 
gelmektedir (Reichheld ve Sasser, 1990; Yang ve Peterson, 2004). Gummerus (2013) davranışsal 
niyetlere yol açan yaklaşımlardan biri olarak fayda/fedakârlık değer saptamasında bulunmuştur. 
Bu saptamaya göre müşterilerin elde edeceği fayda ile fedakarlıkta bulunmaya istekli olma 
niyetleri arasında doğru orantılı bir ilişki bulunduğu söylenebilir. 

Chen vd. (2012), Grönroos ve Voima (2013) ve Moeller vd., (2013) tedarikçi alanı, ortak alan ve 
müşteri alanı olmak üzere üç değer yaratma alanından bahsetmektedir. Bu araştırmacılar, 
tedarikçi alanında, müşteri ve tedarikçi arasında bir etkileşim eksikliğinin yanı sıra müşteri için 
değer yaratımında tedarikçi alanının ayırt edici bir özelliğinin olmamasının üzerinde 
durmaktadır. Ortak alanda, tedarikçi ve müşteri arasında doğrudan bir etkileşim olduğu ve 
müşterinin değer yarattığı ifade edilmektedir. Müşteri alanında ise, müşteriler arasında veya 
tedarikçinin tesisleri arasında hizmet sağlayıcısının aktif ve kişisel katılımı olmadan bir etkileşim 
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meydana geldiğinden bahsedilmektedir. Vargo ve Lusch'a (2004, s.7) göre, “değer üretici 
tarafından belirlenir” iddiasında bulunan ürün baskın mantık anlayışının aksine hizmet baskın 
mantıkta “değer, kullanım değeri bazında müşteri tarafından algılanır ve belirlenir" anlayışı 
benimsenmektedir. 

 

Hizmet Baskın Mantık Kavramı 

Hizmet sektörünün dünya ekonomisindeki önemi her geçen gün artış göstermektedir. İşletmeler 
bir yandan tüketicilerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim gerçekleştirirken öte 
yandan rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak yeni pazarlama stratejileri oluşturmaya 
çabalamaktadır. Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öne çıkan hizmet sektöründe 
kullanımının yaygınlaşmasıyla artık sadece ürünün sağladığı “somut fayda” ile tatmin olmayan 
müşteriler bu faydanın yanında yeni etkileşimler, sürdürülebilir ilişkiler, farklı bilgi ve 
deneyimler gibi somut olmayan fayda unsurlarına da yönelmektedir. Buradan yola çıkılarak, 
artık odağın sadece üretici ve tüketici arasındaki değişim ilişkisi olmadığı, bunun yerine değişim 
ilişkisi sürecinde deneyimlenen etkileşime doğru yer değiştirdiği söylenebilmektedir. Bu 
kapsamda Vargo ve Lusch çalışmalarıyla “hizmet baskın mantık (service-dominant logic)” 
kavramını literatüre kazandırmıştır. 

Vargo ve Lusch (2004) ilk olarak “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing” isimli 
çalışmalarında hizmet baskın mantık anlayışını sekiz boyut ile açıklamışlardır. Bu temel boyutlar 
özet olarak hizmet baskın mantığın pazara ve aktörlere yönelik bakış açılarını yansıtmaktadır. İlk 
makalelerinin üzerinden dört yıl geçtikten sonra “Service Dominant Logic: Countinuing the 
Evolution” isimli çalışmaları ile bu sekiz temel boyuta iki yeni boyut daha eklemişlerdir. 
Ardından, mevcut boyutların bazılarında ise küçük düzenlemelerde bulunmuşlardır (Vargo ve 
Lusch, 2008a). Eklenen bu iki yeni boyutla birlikte hizmet baskın mantığın on temel boyut ile 
ifade edildiği görülmektedir. Son olarak, yine Vargo ve Lusch’un (2016), “Institutions and 
Axioms: An Extension and Update of Service-Dominant Logic” isimli çalışmaları ile bu 
boyutlarda bir güncellemeye daha gidilmiştir. Son güncellemenin temel konusunu kurumsal 
yaklaşımları da hizmet baskın mantığın varsayımlarına dâhil etmek oluşturmaktadır. Aktörler 
arasındaki etkileşimin yapısı ve değerin birlikte yaratımı olgusunu açıklamada “kurumsal 
yaklaşımlar”’ etkili olmaktadır. Çünkü tarafların dizayn ettiği bir “hizmet ekosistemi” ve “hizmet 
için hizmet mübadelesi” gibi hizmet baskın mantığın temel dayanağını oluşturan olgular klasik 
pazarlama terminolojisi ile açıklanamamaktadır. Hizmet baskın mantığın boyutları ve 
açıklamaları Tablo 1’de listelenmektedir. 

Tablo 1’de yer alan boyutlar genel çerçevede değerlendirildiğinde hizmet unsurunun değer 
yaratım sürecinde ve pazarlama faaliyetlerinde öne çıktığı söylenebilmektedir. Bilhassa, bilgi, 
beceri ve süreçler gibi soyut unsurlar hizmet baskın mantığın temelinde yer alan önemli edimsel 
kaynaklar olarak değerlendirilmektedir.  

“Hizmet baskın mantık” kavramı üzerine çalışmaları ile Vargo ve Lusch, literatürdeki pek çok 
çalışmaya da konu edinilmiştir. Abela ve Murphy (2008: 42), hizmet baskın mantığın tüketici 
odaklı olduğundan bahsetmekte ve etik sorumluluğu pazarlama karar verme sürecine entegre 
etmeyi kolaylaştırdığı için pazarlama etiğini de olumlu yönde etkilediğini iddia etmektedir. 
Williams ve Aitken (2011:443) ise, hizmet baskın mantığın ilişkilere odaklandığına ve 
tüketicilerin aktif katılımcı olarak mübadele sürecinin merkezi haline getirilerek uzmanlaşmanın 
duyarsızlaşma etkisini çözmeye çalıştığına dikkat çekmektedir. Williams ve Aitken (2011: 452), 
hizmet baskın mantığı yeni bir araştırma olmamasına rağmen, Vargo ve Lusch’un makalelerinde 
yer alan temel boyutları geleneksel pazarlama varsayımlarına meydan okuması ve değer rolüne 
yaptığı vurgu açısından önemli görmektedir. Baron vd. (2014: 152), hizmet baskın mantığın 
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hizmet sistemlerini destekleyen çok etkili bir öğretici düşünce olduğunu belirtmektedir.  Sonuç 
olarak, hizmet baskın mantık anlayışıyla disiplinlerarası araştırmalar için birçok fırsatın ortaya 
çıktığı görülmektedir (Baron vd., 2014: 167).   

 

Tablo 1. Hizmet Baskın Mantığın Temel Boyutları 

 Yeni/Düzenlenmiş Boyutlar Açıklama 

1 Hizmet, mübadelenin temel öğesidir. 
Edimsel kaynakların (bilgi ve beceriler) uygulanmasıdır. 
Hizmet baskın mantıkta tanımlandığı şekliyle “hizmet”, tüm 
değiş tokuşların temelidir. Hizmet, hizmetle değiştirilir. 

2 Dolaylı mübadele, temel mübadele 
öğesini maskeler. 

Hizmet; para, ürün ve kurumların çeşitli bileşimleri aracılığı 
ile sağlandığından, mübadelenin hizmet esasını her zaman 
açıkça görmek mümkün değildir. 

3 Ürünler, hizmet sunumu için bir 
dağıtım mekanizmasıdır. 

Fiziksel ürünlerin (dayanaklı ya da dayanıksız) kullanımı 
sırasında değer ortaya çıkar, yani malların değerini 
sağladıkları hizmet belirler. 

4 
Edimsel kaynaklar, rekabet 
avantajının temel kaynağıdır. 

İstenilen davranış değişikliğini sağlamada kıyaslamalı 
üstünlük rekabeti yönlendirir. 

5 Tüm ekonomiler hizmet 
ekonomileridir. 

Hizmet (tekil olarak), uzmanlaşma ve dış kaynak 
kullanımının artması ile birlikte şu an daha belirgin hale 
gelmektedir. 

6 
Müşteri her zaman değerin ortak 
yaratıcılarındandır.  Değer yaratım süreci etkileşimlere dayanır.  

7 İşletme tek başına değeri iletemez, 
yalnızca değer önerileri sunabilir. 

İşletmeler ancak kaynakları işleyerek değer sunabilir.  Ancak 
sunulan değer önerisi kabul edilirse tarafların etkileşimde 
bulunmaları yoluyla ortaklaşa bir değer yaratılabilir. 

8 
Hizmet merkezli bir bakış açısı doğası 
gereği ilişkiseldir ve odağında 
müşteri vardır. 

Hizmet, müşteri tarafından belirlenen fayda bakımından 
tanımlandığı ve ortaklaşa yaratıldığı için doğası gereği 
müşteri odaklı ve ilişkiseldir. 

9 
Tüm sosyal ve ekonomik aktörler 
kaynak bütünleyicilerdir. 

Değer yaratımı etkileşimde bulunulan çevrenin de çevresi 
(Networks of networks) ile ilişki içerisindedir.  

10 
Değer daima yararlanıcı tarafından 
benzersiz ve fenomenolojik bir 
şekilde belirlenmektedir. 

Değer kendi içinde, deneyimsel, bağlamsal ve anlam 
yüklüdür. 

11 

Ortak değer yaratımı, aktörler 
tarafından oluşturulan kurumlar ve 
kurumsal düzenlemeler aracılığıyla 
koordine edilir. 

Ortaklaşa değer yaratım süreci, aktörlerin uyması gereken 
kurallar, normlar ve kaynaklara erişimdeki farklılıklarının 
bir araya getirilmesi ile yönetilir. 

Kaynak: (Vargo ve Lusch, 2004: 7; 2008: 7; 2016: 8).  

 

Ürün baskın mantığa karşı bir tepki ve yeni bir paradigma olarak ortaya çıkan hizmet baskın 
mantık, maddi olmayan edimsel kaynakların (beceri ve bilgi) rolünü ve değer yaratma 
etkileşimlerini vurgulamaktadır (Vargo ve Lusch, 2004: 5). Tablo 2’de, ürün baskın mantık 
anlayışı, etkileşimsel anlayış ve hizmet baskın mantık anlayışındaki geçişler gösterilmektedir. 

Tablo 2’ye göre ürün baskın mantık ve hizmet baskın mantık anlayışları arasında bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Örneğin, ürün baskın mantık anlayışı değerin işletmeler tarafından yaratıldığına 
vurgu yaparken, hizmet baskın mantık anlayışı değerin işletmeler, ağ ortakları ve müşteriler ile 
birlikte yaratıldığına vurgu yapmaktadır. Diğer bir yandan, ürün baskın mantıkta firmaların rolü 
değerin üretimi ve dağıtımı iken, müşterilerin rolü firmaların yarattığı değeri kullanmaktır. Buna 
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karşın hizmet baskın mantık, değerin hizmet alım sürecine katılan tüm aktörler tarafından 
kaynakların entegrasyonu yoluyla birlikte yaratıldığını göstermektedir.  

 

Tablo 2. Ürün Baskın, Etkileşimsel ve Hizmet Baskın Anlayışlardaki Geçişler 

Ürün Baskın Mantık 
Anlayışı 

Etkileşimsel Anlayış Hizmet Baskın Mantık Anlayışı 

Mallar Hizmet Hizmet 
Ürünler Teklifler Deneyimler 
Özellik/Nitelik Fayda Çözüm 
Katma Değer Ortak Üretim  Değerin Birlikte Yaratımı 
Kar Maksimizasyonu Finans Mühendisliği Finansal Geri Bildirim/Öğrenme 
Fiyat Değer Sağlama  Değer Önerisi/Teklifi 
Denge Sistemleri Dinamik Sistemler Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler 
Tedarik Zinciri Değer Zinciri Değer Yaratan Ağ (Network) 
Tanıtım Entegre Pazarlama İletişimi Diyalog 
Pazara Pazarda Pazar ile birlikte 
Ürüne Yönelim Piyasaya Yönelim Hizmete Yönelim 

Kaynak: (Vargo ve Lusch, 2006: 286). 

 

Ürün baskın mantıkta müşteri temasları ve firma-müşteri etkileşimleri göz ardı edilmektedir. 
Hizmet baskın mantıkta ise firmaların müşterilerine değer vaat edebilmeleri için kaynaklara 
ihtiyaç duymalarının yanı sıra bu kaynakları harekete geçirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır 
(Grönroos, 2006: 319). Buna ek olarak, ürün baskın mantığın aksine, hizmet baskın mantıkta 
üretici ve tüketici rollerinin üzerinde durulmaktadır (Vargo vd., 2008b). Özellikle, hizmet baskın 
mantığın dokuzuncu boyutunda, kaynakların tüm ekonomik ve sosyal aktörlerin rolleri ile 
entegre olmasından bahsedilmektedir (Vargo ve Lusch, 2008a: 255). Hizmet baskın mantık 
anlayışının ana önermesi değer yaratımıdır. Bu anlayışa göre değer, bir tedarikçi müşteri değer 
yaratma süreçlerini anladığında ve birlikte yaratma faaliyetlerini desteklediğinde başlamaktadır 
(Payne vd., 2008: 84). 

 

DEĞERİN BİRLİKTE YARATIMI 

Aristo’dan bu yana değer kavramının tartışılagelen dinamik ve transformatif bir kavram olduğu 
görülmektedir. Müşteri istek ve ihtiyaçlarının dönüşüme uğraması ile birlikte hizmet 
sağlayıcılarının bu dönüşüme hızlıca adapte olmalarıyla başarı ve kârlılık elde etmeleri arasında 
doğrudan bir ilişki olduğu söylenebilir.  Ravald ve Grönroos (1996: 20), şirketlerin başarılı bir 
strateji için müşterilerine üstün değer sunmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Grönroos (2008: 
299) müşteri için değeri, “kaynakları veya etkileşimli süreçleri deneyimledikten sonra eskisinden 
daha iyi hissetmek” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca pazarlama literatüründe değer yaratmanın 
1990'larda daha fazla ilgi gördüğünü ve 2000'li yıllarda da ilginin devam ettiğini belirtmektedir. 
Ancak tüm dünyanın hızla küresel bir pazara dönüştüğü bir dönemde değer yaratma anlayışı da 
önemli ölçüde farklılaşmıştır. Bilhassa, çevrimiçi internet teknolojileri ve araçlarının daha etkin 
ve geniş çevrelerce kullanılmasıyla müşteri odaklı bir anlayışın benimsenmesi sağlanmıştır 
(Prahalad ve Ramaswamy, 2002: 53). 
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Moller’e (2006: 915) göre tescilli değer, değişim değeri ve ilişkisel değer olmak üzere üç değer 
yaratım düzeyi bulunmaktadır. Tescilli değer, işletmelerin müşterileri için değil kendi yararları 
için değer yaratmaları anlamına gelmektedir. Değişim değeri, işletmelerin bir teklif sunması ve 
karşılığında müşterilerinin tüketim eyleminde bulunmasıdır. İlişkisel değer ise, taraflar arasında 
etkileşim yoluyla değerin yaratılması olarak ifade edilmektedir. 

Ramaswamy (2008: 11) değer yaratımı için ortaya çıkan yeni bir stratejinin birlikte yaratıcı 
etkileşimler gerçekleştirmek olduğunu iddia etmektedir. Benzer şekilde, O'Cass ve Ngo (2012: 
131) yalnızca ürünlere dayalı değer tekliflerinin (örneğin performans değeri ve fiyatlandırma 
değeri) işletmelere ayırt edici bir özellik kazandırmadığını savunmaktadır. Bunun yerine, 
işletmelerin birlikte değer yaratma ve ilişki kurma değeri gibi ilişkisel merkezli bir yöntem 
geliştirmeleri gerektiğine inanmaktadır. Rod, Lindsay ve Ellis'e (2014: 605) göre müşteriler 
işletmelerde üç farklı yol ile değer yaratabilmektedir: İşleme dayalı değer veya mübadele değeri; 
işletme merkezli geleneksel ve işlemsel değer yaratımıdır. Değer kolaylaştırma; işletmelerin fırsat 
yarattığı alanlarda değer yaratım süreçlerine katılımdır. Değerin birlikte üretimi ise; üretim 
süreci ve hizmet sunumuna katılım olarak ifade edilmektedir. 

Bütün bu görüşler göz önüne alındığında, değer yaratmanın önemli bir yolu ilişkiler yoluyla 
değerin birlikte yaratımıdır. Değer yaratım üzerine çalışmalar, hizmet baskın mantık anlayışının 
(bir, üç, altı, yedi, dokuz ve onuncu boyut) perspektifini yansıtmaktadır (Moeller vd., 2013: 473). 
Grönroos (2012: 1520) değer yaratmayı, “doğrudan etkileşime giren tarafların ortak faaliyetleri, 
bir veya her iki taraf için ortaya çıkan değere katkıda bulunmayı amaçlamak” olarak 
tanımlamaktadır. Geleneksel yöntemde tüketicilerin değer yaratma süreçlerinde hiçbir etkinliği 
bulunmazken, günümüzde tüketicilerin hem işletme içinde hem de işletme dışında 
gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde hizmet üretim ve kullanım süreçlerine katılım sağlayabildiği 
etkileşimli bir değer yaratım süreci mümkündür (Prahald ve Ramaswamy, 2004: 6). Kısacası, 
tüketiciler hem sunulan değeri yorumlayan hem de bu değere katkı sağlayan bir dönüşümü 
tecrübe etmektedir (Gummerus, 2013: 23).  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Pazarlama anlayışının temelinde çok önceden beri var olan müşteri değeri kavramı artan rekabet 
ve çok hızlı değişen makro çevre faktörlerinin etkisiyle büyük bir önem kazanmıştır. Parçalanmış 
ve çok sayıda bölümlere ayrılmış pazarlarda yaşanılan farklı müşteri deneyimleri müşteri 
değerini tanımlamayı ve sınıflandırmayı zorlaştırmaktadır. Pazar, rekabet ve müşteri üçgeninde 
hangi müşteri değeri anlayışının önemli olacağı değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durumda, 
pazarlama uygulayıcılarının çevresel koşullara hızlı uyum sağlayabilen ve esnekliği ön planda 
tuttukları bir yaklaşımı benimsemeleri rekabet avantajı ve üstünlüğü elde etmeleri bakımından 
oldukça önemlidir.  

Literatürde değerin dönüşümünü ifade etmek için "değişimde değer (value-in-exchange)" ve 
“kullanımda değer (value-in-use)" kavramlarının vurgulandığı görülmektedir (Vargo ve Lusch, 
2006: 282). Değişimde değer yaklaşımında, değişim sürecinde değerin somut bir mal ya da hizmet 
üzerinden taraflar arasında yer değiştirdiği varsayımı hakimdir (Grönross ve Voima, 2013: 135). 
Değişimde değer için daha çok işletmenin görüşlerinin ön planda olduğu bir tutum benimsendiği 
söylenebilir. Öte yandan bir mal/hizmet el değiştirip başkasının olduktan sonra artık değişim 
değeri sonlanır ve kullanım değeri ortaya çıkar. Kullanımdaki değer anlayışında ürünün değeri 
ürünün kullanan tarafından yaratılır. Örneğin, bir işletme üretim sürecine müşteriyi davet 
edebilir, benzer şekilde bir müşteri de ürün ya da hizmeti kullanımı sırasında ortaya çıkan değeri 
deneyimleme sürecine işletmeyi davet edebilir. Dolayısıyla, değer yalnızca işletmenin sunduğu 
kadarlık bir kazanım olmaktan çıkarak, etkileşim içinde hem müşteri hem de işletme tarafından 



Cemal GÜMÜŞ ve Ramazan AKSOY 

 332 

müşterek olarak yaratılabilen bir süreci kapsar hale gelmiştir (Grönross ve Voima, 2013: 136-138). 
Buradan yola çıkılarak, maddi varlıkların el değişimi esasına dayanan ürün baskın mantığın 
yerini soyut mal/hizmetlerin de işleme alındığı hizmet baskın mantığa bıraktığı söylenebilir. Bu 
nedenle, hizmet baskın mantığın günümüzde alışılageldik yaklaşımlardan pek çok yerde ayrı 
düştüğü görülmektedir. Hizmet baskın mantığın temel amacı, işletmelerin tüketici istek ve 
beklentilerine uygun ürünler üretip sunabilmesini sağlamak ve tüketiciyi eş üretici–eş yaratıcı 
olarak görüp hizmet üretim süreçlerine dahil edebilmeyi başarmaktır. 

İşletmelerin stratejik pazarlama karar merkezlerinde hizmet baskın mantık anlayışını hızlıca 
benimsemek oldukça önemlidir. Çünkü soyut, dinamik, değişken ve edimsel kaynaklar pazarda 
işletmelere rekabet avantajı sağlayacak hizmet baskın mantık unsurlarıdır. Ancak müşteriler ile 
etkileşim gerçekleştirildiğinde bir müşteri değeri inşasından bahsedebilmek mümkündür. Yıllar 
geçtikçe değişime direnen ve bu anlayışı görmezden gelen işletmeler pazardaki üstünlüklerini ve 
rekabet avantajlarını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Geleneksel bir geçmişi olan 
işletmelerin hizmet baskın mantığı benimsemeleri zor veya sancılı olabilir. Fakat şu 
unutulmamalıdır ki, günümüzde tüketicilerin bilgiye erişim maliyeti geçmişe kıyasla oldukça 
düşüktür. Dolayısıyla, işletmelerin süreçlerini, somut ve soyut varlıklarını gözden geçirerek 
pazarlama stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. Ancak hizmet sektöründeki güncel trendleri 
yakalayıp bu trendlere uyum sağlayabilen işletmeler müşterilerini elde tutabilmekte ve 
sadakatlerini kazanabilmektedir.  

Hem değerin birlikte yaratımı hem de hizmet baskın mantık kavramları modern pazarlama 
anlayışında literatüre son çeyrek asırda kazandırılmıştır. Bilgi ve teknolojinin değişim hızı her 
geçen gün artarken, bu kaynaklara erişim maliyeti ise azalmaktadır. Literatürde oldukça kısıtlı 
sayıda çalışmaya rastlanılması bu konuda daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmektedir. 
Özellikle hizmet yoğun işletmelerde değer sunumları ve değerin yaratım süreçleri üzerine 
niceliksel ve niteliksel araştırmalar yapılması önerilmektedir. Değerin birlikte yaratım sürecinde 
müşterinin rolü üzerine araştırmalar yapılması işletmelerin müşteri sadakat programları 
geliştirme süreçlerine katkı sağlayacaktır. Müşteriler sadece sadık birer müşteri olmanın yanında 
kendilerini işletmelerin sunduğu hizmetlerin bir paydaşı olarak gördüğünde, değerin 
pazarlanması sürecine gönüllü olarak katılım sağlayabilecektir. İşletmeler bu sayede yeni 
müşterilere erişme ve var olan müşterilerini koruma maliyetlerini azaltabilecektir. Taraflar 
arasındaki bu etkileşimde değer teklifinde bulunan hizmet işletmelerinin samimi olması ve 
etkileşimi sürdürmesi rakip işletmelere karşı üstünlük kazanılmasında önemli bir rol oynayabilir. 
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