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YAPISAL KIRILMALARI GÖZ 
ÖNÜNE ALARAK TÜRK İMALAT 

SANAYİ EKONOMİK DEĞİŞKENLERİ 
ARASINDA UZUN DÖNEM 

İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI*

ÖZ| Bilindiği gibi Türk İmalat Sanayi ulusal ekonominin 

temel kaynaklarından biridir. Ayrıca İmalat Sanayi yüksek 

üretim kapasitesi ve dış ticaret hacmiyle, büyüme ve 

kalkınma için itici bir güç oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmada 

Türk İmalat Sanayi ile ilgili ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler, 

zaman serisi analiz teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Özellikle 

İmalat Sanayi’ne ait dış ticaret açığının incelenmesi ve seçilen 

ekonomik göstergeler arasında uzun dönem ilişkilerin belirlenmesi 

çalışmaya özgün bir nitelik katmaktadır. Çalışmada Ocak 1989-Mart 

2013 dönemleri arasında Türk İmalat Sanayi’nde; üretim, ithalat 

ve ihracat serileri arasında Eşbütünleşme Analizleri yapılmış ve bu 

süreçte yaşanan ekonomik krizlerden dolayı oluşan şoklar dikkate 

alınarak, ilgili yapısal kırılma testleri de kullanılmıştır. Sonuç olarak 

yapılan Eşbütünleşme Analizleriyle İmalat Sanayi Üretimi ile bu sanayi 

kolunun ithalatı ve ihracatı arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. 

İmalat Sanayi İthalatı ve İhracatı arasında ise uzun dönemde bir ilişki 

olduğu saptanmıştır. Eşbütünleşik serilere uygulanabilen, literatürde 

sürdürülebilirliğe karar vermede sıklıkla kullanılan Dinamik En 

Küçük Kareler yöntemi sonuçlarına bakıldığında ise İmalat Sanayi dış 

ticaret açığının sürdürülebilir olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk İmalat Sanayi, Eşbütünleşme 
Analizi, Dinamik En Küçük Kareler, Sürdürülebilirlik 
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RESEARCH INTO THE LONG-
RUN RELATIONSHIP AMONG 

THE ECONOMIC VARIABLES OF 
TURKISH MANUFACTURING 

INDUSTRY CONSIDERING THE 
STRUCTURAL BREAKS

ABSTRACT | As known Manufacturing Industry is 
one of the main sources of the Turkish economy. Moreover, 

Manufacturing Industry, with its high production capacity and with 
its volume of foreign trade, constitutes a driving force for growth 
and development. Of the country for this reason, in this study, the 
relationships among the economic variables related with the Turkish 
Manufacturing Industry are investigated by using time series analysis 
techniques. The study puts forward a distinctive and original study 
due to its investigation of the trade deficit related to the Manufacturing 
Industry and its identification of long term relationships among the 
selected economic variables. In this study, co-integration analysis 
is applied among production, import and export series of Turkish 
Manufacturing Industry for the period of January 1989-March 2013. 
Taking into consideration the economic crises that happened in this 
time period, related structural break tests are employed as well. As 
a result of the co-integration analyses used between Manufacturing 
Industry production and imports as well as exports of this industry 
branch, no relationship is found. On the other hand, a long term 
relationship is identified between Manufacturing Industry Imports 
and Exports. When the results of the method of Dynamic Ordinary 
Least Square, which can be applied to co-integrated series and which 
often used by the literature for the decision concerning sustainability, 
are examined and the Manufacturing Industry foreign trade deficit 
is found to be sustainable.

Keywords: Turkish Manufacturing Industry, Co-integration 
Analysis, Dynamic Ordinary Least Square, Sustainability.
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1. GİRİŞ

Zaman serileri analiz teknikleri, bilimin her dalında uygulanabilen, özellikle istatistik ve 
ekonometri çalışmalarında oldukça yaygın kullanılan, işletme, mühendislik ve sosyal bilimlerde 
de gereksinim duyulan tekniklerdir.

Zaman serileri, tahmini yapılmak istenen bir değişkenin bugünkü ve geçmiş dönemdeki 
değerlerini kullanarak tahmin modeli elde etmekte ve bu modelin geçerliliği sağlandıktan sonra 
değişkenin gelecek değerlerini tahmin etmektedir. 

Bu analizleri geleceğin tahmini yanında geçmiş dönemlerin incelenmiş olması, geçmişteki 
olumlu ve olumsuz gelişmelerin saptanmasına, nedenlerinin araştırılmasına ve özellikle yapılan 
yanlışların tekrarlanmamasına da olanak sağlamaktadır (Orhunbilge, 1999).

Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için kurulan regresyon 
modellerinde, incelenen değişkenlerin durağan olması gerekmektedir çünkü; bir zaman serisi 
durağan değilse, onun hareketi sadece ilgili dönem için incelenebilir. Diğer zaman dilimleri için 
genelleme yapılamaz. Dolayısıyla durağan olmayan zaman serileri uygulamada tahmin yapmaya 
uygun değildir (Gujarati, 2012). 

Ancak genellikle ekonomik zaman serilerinin çoğu belli bir büyüme ve gerileme oranına 
sahiptir. Böyle seriler ortalamaları sürekli arttığı ve ya azaldığı için durağan değildir. Zaman 
serilerinin durağan olmadığı durumda;

1 2t t ty xβ β ε= + +           (1)

denklem 1’den elde edilecek sonuçlar gerçeği yansıtmaz ve bu regresyonlar literatürde 
sahte regresyon olarak adlandırılır. 

Sahte regresyon problemi, ty  ve tx  serilerinin güçlü bir trende sahip olduğunu ve bu 
nedenle gözlenen yüksek ²R ’nin söz konusu iki değişken arasındaki doğrusal bir ilişkiden değil, 
bu güçlü trendlerinin ilişkisinden kaynaklandığını ifade eder (Kao,1999).

1.1. Zaman Serilerinde Durağanlık

Zaman serisi analizlerinde çeşitli durağanlık sınamaları olmasına rağmen durağanlığın 
test edilmesinde uygulamada en çok kullanılanlar; Otokorelasyon Fonksiyonlarının incelenmesi 
(Wei, 1990), Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonlarının incelenmesi (Ramsey, 1974), Box-Pierce 
(Hsieh, 1989) ve Ljung-Box (Ljung, 1986) Portmanteau Testleridir. Ayrıca literatürde sıklıkla 
karşılaşılan, paket programların sonuçlara ulaşmada kolaylık sağladığı Birim Kök Testleri de 
durağanlığın test edilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir zaman serisinin birim kök 
içermesi, o serinin durağan olmadığı anlamına gelmektedir. 

Seri  olarak tanımlanırsa birinci dereceden otoregresif model;

1t t ty yρ ε−= +            (2) 
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denklem 2’deki gibi gösterilir. Burada, ; 0tε  ortalama ve ²σ  varyansla bağımsız ve aynı dağılımlı 
hata terimidir. Burada seride birim kök olup olmadığını test eden hipotezler aşağıdaki gibi 
gösterilir.

0 : 1H ρ =  ise seride birim kök vardır, seri durağan değildir. ty  değişkeni, bir dönem 
önceki değerinden ve maruz kaldığı şoklardan etkilenmektedir.

1 : 1H ρ <  ise seride birim kök yoktur, seri durağandır. Geçmiş dönemlerdeki şoklar belli 
bir dönem etkilerini sürdürseler bile, bu etkiler giderek azalacak ve kısa dönem sonra tamamen 
ortadan kalkacaktır. 

Birim kök içeren zaman serileri ile yapılan ekonometrik analizler anlamlı sonuçlar 
vermemektedir. Bir zaman serisinin durağanlığını araştırmada yaygın olarak; Dickey- Fuller 
(DF) testi (Dickey ve Fuller, 1979), Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi (Dickey vd., 1986), 
Philips-Perron (PP) testi (Philips ve Perron 1988)  ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin 
(KPSS) testi (Kwiatkowski v.d., 1992) kullanılır. 

Klasik regresyon modellerinde iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken dikkat 
edilmesi gereken konulardan bir diğeri de yapısal kırılmalardır. Yapısal kırılma kavramı, klasik 
regresyon modellerinde olduğu gibi zaman serisi modellerinde de dikkat edilmesi gereken 
bir konudur. Bunun nedeni, durağanlık incelemeleri için geliştirilmiş testlerin yapısal kırılma 
durumu dikkate alınmadan uygulanması durumunda elde edilecek sonuçların hatalı olmasıdır.

Zaman serilerindeki tek kırılma, çoklu kırılma, kırılma döneminin bilinmesi (dışsallık) 
ve bilinmemesi (içsellik), geliştirilmiş olan testlerin hareket noktasını oluşturmuştur. Yapısal 
kırılmaları göz önüne alarak geliştirilen birim kök testlerine, Perron Testi (Perron, 1989), 
Christiano Testi (Christiano, 1992), Banerjee, Lumsdaine ve Stock (Banerjee v.d., 1992) 
Testi, Zivot-Andrews Testi (Zivot ve Andrews, 1992) yaygın olarak kullanılan teslere örnek 
verilebilir. 

1.2. Çok Değişkenli Zaman Serileri ve Eşbütünleşme Analizi

Çok değişkenli zaman serileri analizi çalışmaları, yalnızca tek bir serinin değil, seriler 
arasındaki olası çapraz ilişkilerin de tanımlanmasına yardımcı olur. Serileri modellemenin ve 
analiz etmenin bir diğer amacı, zamana göre seriler arasındaki ilişkileri anlamak ve her bir 
serinin gelecek değer tahmininde ilişkili serilerdeki mevcut bilgiyi kullanarak tek değişkenli 
seriler için bulunan kestirimleri daha da iyileştirmektir (Wei, 1990).

Çok değişkenli zaman serileri analizi teknikleri ekonomi ve işletme dışında mühendislik, 
jeofizik, meteoroloji ve fizik bilimleri gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Özellikle ekonomide, 
faiz oranları, kredi artışları, sanayi üretimi, para arzı, istihdam ve işsizlik gibi konularla ilgili 
olarak çalışmalar yapılmaktadır. 
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Eşbütünleşme analizi ise durağan olmayan iki ya da daha fazla zaman serisi arasında 
uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını belirlemeyi hedefleyen çok değişkenli bir yöntemdir. 
İncelenen ekonomik değişkenlerin uzun dönemde denge içinde olması ile yakından ilişkilidir 
(Johansen, 1988). Şekil 1’de eşbütünleşik ve eşbütünleşik olmayan serilere örnek olarak grafikler 
verilmiştir.

er verilmiştir.

    

Şekil 1. Eşbütünleşik ve Eşbütünleşik olmayan seriler

Bütünleşme dereceleri birim kök testleri aracılığıyla saptanır. Serinin kaç kez fark 
alınmasıyla durağanlık sağlanıyorsa, bu serinin o değerde bütünleşik olduğu söylenir.

Eğer bir seri birinci fark alınmadan durağan ise seri düzeyde durağandır ve I(0) olur tx
ve ty , birinci dereceden farkı alınmış ( )1I  olan iki zaman serisi olmak üzere, bu iki serinin 
doğrusal birleşimi de ( )1I olacaktır. Ancak iki değişken “α ” gibi bir katsayı yardımıyla;

t t ty xε α= −            (3)

denklem 3’deki gibi gösterilir. tε  durağan oluyorsa (yani tε ~ ( )0I ) bu durumda bu iki 
değişkene eşbütünleşik denir.

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı bu değişkenlerin uzun dönemde 
birlikte hareket ettiğini gösterir. Ayrıca eşbütünleşme ilişkisi var ise değişkenler arasında kısa ve 
uzun dönemli nedensellik ilişkisi araştırılabilir.

Eşbütünleşme analizi ile ilgili örnekler, reel ücretler ile verimlilik; nominal döviz kuru 
ile göreli fiyatlar; tüketim ile harcanabilir gelir; uzun dönemli faiz oranları ile kısa dönemli faiz 
oranları; para dolaşım hızı ile faiz oranları ve üretim ile satış hacmi arasındaki ilişkilere yer 
vermektedir (Kadılar, 2000). 

2. VERİLER VE YÖNTEM

Araştırmada kullanılan değişkenler, TCMB ulusal veri tabanından alınmıştır. Ayrıca 
dolar bazındaki verileri reelleştirmek için gereksinim duyulan ABD’nin enflasyon rakamlarına  
http://www.bls.gov/ web adresinden ulaşılmıştır. Verilerin analizinde Eviews-7 ve WinRats 
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programları kullanılmıştır.

Uygulanan yöntem olan eşbütünleşme ve nedensellik analizlerinde, veri setlerinin uzun 
dönemli olmasının gerekmesi, özel olarak İmalat Sanayi’ne ait ekonomik değişkenlerin çok 
uzun dönemli olarak düzenli şekilde kaydedilmemesi, ulaşılan verilerin de düzenlenişlerinin 
birbiriyle uyumlu olmaması daha fazla değişken ile model kurulmasını kısıtlamıştır.

İmalat Sanayi üretiminin, dış ticaretle ilişkisini araştırmak için giriş bölümünde de 
belirtildiği gibi Ocak 1989-Mart 2013 arasında değerlendirilen aylık İmalat Sanayi Üretim 
Endeksi, İmalat Sanayi İthalat ve İmalat Sanayi İhracat verileri kullanılmıştır. 

ABD’nin Enflasyon verilerinden İthalat ve İhracat’ı reelleştirme işleminde yararlanılmıştır. 
Ayrıca veriler doğal logaritmaları alınarak analize girmiştir. Çünkü logaritmik dönüşüm artan 
varyanstan doğan durağan olmama durumunu ortadan kaldırarak varyansın sabit hale gelmesini 
sağlar.

3. AMPİRİK BULGULAR

Çalışmada ADF ve PP birim kök testleri uygulanmış ve çıkan tutarsız sonuçlar dönemin 
ekonomik krizler içerdiğini ve yapısal kırılmaların dikkate alması gerekliliğini göstermiştir. 
Yapısal kırılmaları dikkate alan Birim Kök Testlerinden ise Zivor-Andrew Testinin sonuçlarına 
yer verilmiş ve yapısal kırılmalar dikkate alındığında aynı dereceden durağan çıkan serilere 
Gregory-Hansen eşbütünleşme analizinin uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Aynı seviyede 
durağan çıkmayan serilerin ise uygun VAR modelleri kurularak nedensellik testi sonuçları 
tablolar halinde gösterilmiştir.

3.1. Değişkenlerin Genel Birim Kök Testleri

Çalışmanın bu kısmında öncelikle değişkenlere ait grafikler verilmiş, ardından genel 
birim kök testleri ve yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerinin sonuçları tablolar 
halinde verilmiştir.

İmalat Sanayi Üretim Endeksi;

İmalat Sanayi Üretim Endeksi’ne ait zaman serisi grafiği Şekil 2’de Logaritmik İmalat 
Sanayi Üretim Endeksi’ne ait zaman serisi grafiği ise Şekil 3’de gösterilmiştir.
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 Şekil 2. İmalat Sanayi Üretim Endeksi       Şekil 3. Logaritmik İmalat Sanayi Üretim Endeksi

Durağan olmama durumunu azalttığından logaritması alınmış İmalat Sanayi Üretim 
Endeksine ait Genel Birim Kök Testleri aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Logaritmik İmalat Sanayi Üretim Endeksi Birim Kök Testleri

Null Hypothesis: Ln_SUE_IMALAT has a unit root
Constant Constant, Trend None 
t-ist Prob t-ist Prob t-ist Prob

ADF test statistic -0.678 0.848 -2.915 0.159 1.686 0.977
PP test statistic -2.335 0.069 -7.602 0.000 2.238 0.994
Test critical values            1%
                                            5%
                                          10%

-3.453                       -3.991                      -2.573
-2.871                       -3.426                      -1.941
-2.572                       -3.136                      -1.615

Tablo 1’den Logaritmik İmalat Sanayi Üretim Endeksi serisinin genel olarak durağan 
olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak PP testi için sabit ve trend içeren modelin durağan olduğu 
görülmektedir. Logaritmik İmalat Sanayi Üretim Endeksi serisinin ilk farkı alınmış ADF ve PP 
testi sonuçları ise Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. İlk farkı alınmış Logaritmik İmalat Sanayi Üretim Endeksi Birim Kök Testleri

Null Hypothesis: D(Ln_SUE_IMALAT has a unit root)
Constant Constant, Trend None 

t-ist Prob t-ist Prob t-ist Prob
ADF test statistic -4.519 0.000 -4.511 0.001 -4.158 0.000
PP test statistic -55.23 0.001 -54.21 0.000 -34.88 0.000

Test critical values            1%
                                          5%
                                        10%

 -3.453                        -3.991                       -2.573
 -2.871                        -3.426                       -1.941
 -2.572                        -3.136                       -1.615

Tablo 2’den birim kökün varlığını iddia eden Ho hipotezinin kabul edilmediği görülmektedir. 
Yani birinci farkı alınmış serinin durağanlığı sağlanmıştır.

İmalat Sanayi İhracatı;

İmalat Sanayi İhracatı’na ait zaman serisi grafiği Şekil 4’de Logaritmik İmalat Sanayi 
İhracatı’na ait zaman serisi grafiği ise Şekil 5’de gösterilmiştir.
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Logaritmik İmalat Sanayi İhracatına Ait Genel Birim Kök Testleri Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Logaritmik İmalat Sanayi İhracatı Birim Kök Testleri

Null Hypothesis: Ln_REEL_IHRACAT has a unit root
Constant Constant. Trend None 

t-ist Prob t-ist Prob t-ist Prob
ADF test statistic -0.043 0.960 -2.915 0.159 1.686 0.977
PP test statistic -1.157 0.693 -8.525 0.000 3.427 0.999

Test critical values            1%
                                          5%
                                        10%

 -3.453                       -3.991                       -2.573
 -2.871                       -3.426                       -1.941
 -2.572                       -3.136                       -1.615

Tablo 3’de Logaritmik İmalat Sanayi İhracatı serisinin genel olarak durağan olmadığı 
anlaşılmaktadır. Ancak PP testi için sabit ve trend içeren modelin durağan olduğu görülmektedir. 
Logaritmik İmalat Sanayi İhracatı’nın ilk farkı alınmış ADF ve PP testi sonuçları ise Tablo 4’de 
gösterilmiştir.

Tablo 4. İlk farkı alınmış Logaritmik İmalat Sanayi İharacatı Birim Kök Testleri

Null Hypothesis:D( Ln_REEL_IHRACAT has a unit root)
Constant Constant. Trend None

t-ist Prob t-ist Prob t-ist Prob
ADF test statistic -5.733 0.000 -5.748 0.000 -3.916 0.000
PP test statistic -46.40 0.000 -46.26 0.000 -36.43 0.000

Test critical values            1%
                                          5%
                                        10%

 -3.453                       -3.991                       -2.573
 -2.871                      -3.426                        -1.941
 -2.572                      -3.136                        -1.615

Tablo 4’den birim kökün varlığını iddia eden 0H  hipotezinin kabul edilmediği 
görülmektedir. Yani birinci farkı alınmış serinin durağanlığı sağlanmıştır.

İmalat Sanayi İthalatı;

İmalat Sanayi İthalatı’na ait zaman serisi grafiği Şekil 6’de Logaritmik İmalat Sanayi 
İthalatı’na ait zaman serisi grafiği ise Şekil 7’de gösterilmiştir.
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Logaritmik İmalat Sanayi İhracatına Ait Genel Birim Kök Testleri sonuçlarına Tablo 5’de 
yer verilmiştir.

Tablo 5. Logaritmik İmalat Sanayi İthalatı Birim Kök Testleri

Null Hypothesis: Ln_REEL_ITHALAT has a unit root
Constant Constant. Trend None 

t-ist Prob t-ist Prob t-ist Prob
ADF test statistic -0.931 0.777 -3.736 0.021 1.610 0.974
PP test statistic -1.657 0.451 -7.213 0.000 1.709 0.979

Test critical values            1%
                                          5%
                                        10%

 -3.453                       -3.991                      -2.573
 -2.871                       -3.426                      -1.941
 -2.572                      -3.136                       -1.615

Tablo 5’de Logaritmik İmalat Sanayi İthalatı serisinin genel olarak durağan olmadığı 
anlaşılmaktadır. Ancak PP ve hatta %5 anlamlılık düzeyinde ADF testi için sabit ve trend içeren 
modelin durağan olduğu görülmektedir. Logaritmik İmalat Sanayi İthalatı’nın  ilk farkı alınmış 
ADF ve PP testi sonuçları ise Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 6. İlk farkı alınmış Logaritmik İmalat Sanayi İthalatı Birim Kök Testleri

Null Hypothesis:D( Ln_REEL_ITHALAT has a unit root)
Constant Constant. Trend None 

t-ist Prob t-ist Prob t-ist Prob
ADF test statistic -5.840 0.000 -5.820 0.000 -5.402 0.000
PP test statistic -32.56 0.000 -32.55 0.000 -29.22 0.000
Test critical values            1%
                                            5%
                                          10%

 -3.453                       -3.991                       -2.573
 -2.871                      -3.426                       -1.941
 -2.572                      -3.136                       -1.615

Tablo 6’den birim kökün varlığını iddia eden 0H  hipotezinin kabul edilmediği 
görülmektedir. Yani birinci farkı alınmış serinin durağanlığı sağlanmıştır.

Sonuç olarak, PP testinin bazı modellerde düzeyde de durağanlığı sağlaması, ADF testinin 
ise ilk farklar alınarak durağanlığı sağlaması dikkat çekmektedir.

3.2. Değişkenlerin Yapısal Kırılmaları Dikkate alan Birim Kök Testleri

Trend modelinin sadece sabitindeki kırılmayı inceleyen Model A, trend modelinin sadece 
eğimindeki değişimi inceleyen Model B ve trend modelinin hem sabitinde kırılma hem de 
eğimindeki değişimleri inceleyen Model C için değişkenlerin yapısal kırılmaları dikkate alan 
birim kök testi sonuçlarından düzeydeki değerler Tablo 7’de, ilk farkı alınmış değerler Tablo 8’de 
gösterilmiştir.

Tablo 7. Düzeydeki Zivot-Andrews Testi sonuçları

(A)
Break Point

(B)
Break Point

(C)
Break Point

2004/M03 2001/M03 2004/M03
t-Statistic t-Statistic t-Statistic 

Ln_SUE_İMALAT -3.787 -2.960 -3.676
Ln_REEL_IHRACAT -3.900 -2.551 -3.401
Ln_REEL_ITHALAT -4.545 -3.529 -4.465
Zivot-Andrews test Stat
%1 critical value
%5 critical value
%10 critical value

-5.34
-4.94
-4.58

-4.80
-4.42
-4.11

-5.57
-5.08
-4.82

Tablo 7’de içsel olarak belirlenen kırılma dönemleri (kırılma tarihinin bilinmediği 
durumlarda)  üç model için sırasıyla Mart 2004, Mart 2001 ve Mart 2004 olarak belirlenmiştir. 
Üç model için ayrı ayrı bakıldığında Zivot-Andrews testine göre serilerin %1, %5 ve %10 
anlamlılık düzeylerinde bu dönemlerdeki kırılmaların anlamlı olmadığı ve düzeyde durağan 
olmadıkları görülmektedir. 
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Tablo 8. İlk farkı alınmış Zivot-Andrews Testi sonuçları

(A)
Break Point

(B)
Break Point

(C)
Break Point

2002/M03 2005/M10 2002/M03
t-Statistic t-Statistic t-Statistic 

F(Ln_SUE_İMALAT) -5.068 -4.551 -5.062
F(Ln_REEL_IHRACAT) -5.605 -4.897 -6.332
F(Ln_REEL_ITHALAT) -4.880 -4.311 -4.875
Zivot-Andrews test Stat
%1 critical value
%5 critical value
%10 critical value

-5.34
-4.94
-4.58

-4.80
-4.42
-4.11

-5.57
-5.08
-4.82

Tablo 8’de ise içsel olarak belirlenen kırılma dönemleri Mart 2002, Mart 2005 ve Mart 2002 
olarak belirlenmiştir. İlk farklar alındığında serilerin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde 
bu tarihlerdeki kırılmalar dikkate alındığında durağanlaştığı görülmektedir. Aynı (birinci) 
dereceden durağan bulunan değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi bir sonraki başlıkta 
incelenmektedir.

3.3. Değişkenlerin Eşbütünleşme Testleri

Durağanlık derecesi yapısal kırılmaları da dikkate alarak belirlenen serilere, eşbütünleşme 
analizi de bu özellik dikkate alınarak yapılır. Zivot ve Andrews birim kök testinin bir uzantısı 
olan Gregory ve Hansen  testinde, eşbütünleşme  katsayısının  örnek  boyunca bilinmeyen bir 
zamanda değişmesinin incelenmesine olanak  sağlayan bir yöntem ele alınmıştır. Tablo 9’da 
İmalat Sanayi Üretim Endeksi ve İmalat Sanayi İhracatı arasında incelenen ve yapısal kırılmaları 
dikkate alan Eşbütünleşme Analizinin sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 9. İmalat Sanayi Üretim Endeksi ve İhracatı Eşbütünleşme testi

Null Hypotesis: SUE and İHRACAT are not co-integrated
ADF prosedure t-stat (C) t-stat (C/T) t-stat (C/S)

-3.748 -3.765 -4.004
Break Point 1999M12 1999M12 2001M12
Asym. Critical value

%1
%5

%10

               
-5.13
-4.61
-4.34

-5.45
-4.99
-4.72

-5.47
-4.95
-4.68

Üç model içinde sırasıyla kırılma dönemleri Aralık 1999, Aralık 1999 ve Aralık 2001 
olarak içsel belirlenen Tablo 9’dan elde edilen Gregory-Hansen testi sonuçlarına göre;
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İmalat Sanayi Üretim Endeksi ile İmalat Sanayi İhracatı arasında, Düzey Değişim Modeli, 
Trendli Düzey Değişim Modeli ve Rejim Değişikliği Modeline göre; %1, %5 ve %10 anlamlılık 
düzeylerinde eşbütünleşme olmadığı hipotezi kabul edilir.  

Buna göre İmalat Sanayi’ne ait Üretim Endeksi ve İhracat rakamları uzun dönemde birlikte 
hareket etmemektedir.

Tablo 10’da İmalat Sanayi Üretim Endeksi ve İmalat Sanayi İthalatı arasındaki yapısal 
kırılmaları dikkate alan Eşbütünleşme Analizinin sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 10.  İmalat Sanayi Üretim Endeksi ve İthalatı Eşbütünleşme testi

Null Hypotesis: SUE and İTHALAT are not co-integrated
ADF prosedure t-stat (C) t-stat (C/T) t-stat (C/S)

-3.473 -3.404 -3.243
Break Point 1994M01 1994M01 1994M01
Asym. Critical value

%1
%5

%10

                 
-5.13
-4.61
-4.34

-5.45
-4.99
-4.72

-5.47
-4.95
-4.68

Üç model içinde sırasıyla kırılma dönemleri Ocak 1994, Ocak 1994 ve Ocak 1994 olarak 
içsel belirlenen Tablo 10’dan elde edilen Gregory-Hansen testi sonuçlarına göre;

İmalat Sanayi Üretim Endeksi ile İmalat Sanayi İthalatı arasında, Düzey Değişim Modeli, 
Trendli Düzey Değişim Modeli ve Rejim Değişikliği Modeline göre; %1, %5 ve %10 anlamlık 
düzeylerinin hiç birisinde eşbütünleşme ilişkisi bulunamamıştır. 

Buna göre İmalat Sanayi’ne ait Üretim Endeksi ihracat rakamları gibi İthalat rakamları ile 
de uzun dönemde birbirlerinden bağımsız hareket etmektedir.

Tablo 11’de de İmalat Sanayi İhracatı ve İmalat Sanayi İthalatı arasında incelenen ve yapısal 
kırılmaları dikkate alan Eşbütünleşme Analizinin sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 11.  İmalat Sanayi İhracatı ve  İthalatı Eşbütünleşme testi

Null Hypotesis: İHRACAT and İTHALAT are not co-integrated
ADF prosedure t-stat (C) t-stat (C/T) t-stat (C/S)

-5.186 -4.800 -5.185
Break Point 1999M12 2001M02 1999M12
Asym.Critical value

%1
%5

%10

            
-5.13
-4.61
-4.34

-5.45
-4.99
-4.72

-5.47
-4.95
-4.68

Tablo 11’den elde edilen Gregory-Hansen testi sonuçlarına göre;
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İmalat Sanayi İthalatı ve İmalat Sanayi İhracatı arasında eşbütünleşik bir ilişki söz 
konusudur. İthalat ve İhracat arasında uyumlu bir ilişkinin çıkması, bu sanayi kolundaki ticari 
açık hakkında merak uyandırmaktadır. 

Literatürde ki çalışmalara bakıldığında son yıllarda çok rağbet gören bir konu olan ve 
genellikle Türkiye veya ülkeler bazında incelenen ticari açığın sürdürülebilirliği bu çalışmada 
İmalat Sanayi için incelenmiş, DOLS yöntemi uygulanmıştır.

3.4. Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (Dynamic Ordinary Least Square)

Gregory-Hansen testi sonucu eşbütünleşik çıkan İmalat Sanayi İhracat ve İmalat Sanayi 
İthalat serileri için bu ilişkinin sürdürülebilir olduğunu sınamak, Stock ve Watson tarafından 
geliştirilen DOLS yöntemine dayanır (Stock ve Watson, 1993). DOLS yönteminin küçük 
örneklerde sonuçlarının daha etkin olduğu bilinmektedir. 

Bunun için Gregory-Hansen testindeki Rejim Değişikliği Modeli en geniş model olması 
nedeniyle tercih edilmiştir. Modelin anlamlı çıkması koşuluyla en geniş model tercih edilmekte, 
modelin anlamsız çıkması durumunda ise sadece düzeyde değişimin içeren ya da sadece trend 
de değişim içeren daha kısıtlı modeller denenmektedir (Quintos, 1995).

Tablo 12. DOLS Yöntemi Sonuçları

 Variable Coefficient Std Error t-stat Significant
1 Constant 4.649433 0.293990 15.81489 0.000000
2 Dummy -2.289530 0.273045 -8.38515 0.000000
3 Trend 0.004052 0.000317 12.78037 0.000000
4 ITHALAT 0.331864 0.038741 8.56604 0.000000
5 Dum_ITH 0.281429 0.032685 8.61019 0.000000

Tablo 12’ye göre İmalat Sanayi İhracat ve İmalat Sanayi İthalat değişkenlerinin eşbütünleşik 
olması ve hesaplanan katsayısının %1 anlamlılık seviyesinde 0’dan farklı olması sonucu söz 
konusu dönem için modelin anlamlı olduğunun kanıtıdır. 

Sürdürülebilirliğe karar vermek için bu model üzerinden ithalat parametresinin 1’e eşit 
olduğu test edilir (Shin, 1994).  

Oluşturulan hipotezler;

0H  : İmalat Sanayi ticari açığı sürdürülemez.

1H  : İmalat Sanayi ticari açığı sürdürülebilir.

şeklindedir.

Buna göre %1 anlamlılık düzeyinde ki sonuçlar Tablo 13’de gösterilmiştir.
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Tablo 13. Sürdürülebilirlik testi sonuçları

Observation: 267
t statistics F statistics Significance

-15.733154 247.532141 0.000000

Tablo 13’deki sonuçlara bakıldığında İmalat Sanayi İthalat parametresinin 1’e eşit olduğu; 
anlamlılık düzeyi 0,000 (sig=0.000) olduğundan 0H  hipotezi kabul edilemez. Yani karşıt hipotez 
olan İmalat Sanayi Ticari açığının sürdürülebilir olduğu hipotezi kabul edilmiştir (Stock ve 
Watson, 1993).

3.5. Değişkenlerin Nedensellik Testleri

Eşbütünleşik olmayan seriler için ise uygun VAR modelleri kurularak nedensellik ilişkileri 
araştırılır. Bunun için öncelikle serilerin kırılmalardan arındırılması gerekmektedir (Altınay, 
Karagöl, 2005).

Daha sonra uygun gecikme sayısı da belirlenerek model kurulur. Oluşturulan VAR modeli 
üzerinde nedensellik ilişkisi incelenir. 

Üretim-İhracat Granger Nedensellik Testi Sonuçları; 

Uygun gecikme sayısı Akaike information criterion (AIC), Hannan-Quinn information 
criterion (HQ),  Final prediction error (FPE) ve Sequential modified LR test statistic (LR) 
kriterlerine göre 12 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 14 Üretim-İhracat Granger Nedensellik Testi

Dependent variable: Arındırılmış_SUE
Excluded Chi-sq df Prob

Arındırılmış_İHRACAT 11.47020 12 0.4891
All 11.47020 12 0.4891

Dependent variable: Arındırılmış_IHRACAT
Excluded Chi-sq df Prob

Arındırılmış_SUE 38.63239 12 0.0001
All 38.63239 12 0.0001

Tablo 14’ten elde edilen test sonuçları İmalat Sanayi Üretim Endeksinden İhracata doğru 
tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu gösterir. Yani İmalat Sanayi İhracatının artış ya 
da azalışı üretimini etkilememekte ancak İmalat Sanayi üretiminin artış ya da azalışı ihracat 
rakamlarını etkilemektedir.

İmalat Sanayi Üretim Endeksi-İmalat Sanayi İthalatı

Uygun gecikme sayısı Akaike information criterion (AIC), Hannan-Quinn information 
criterion (HQ),  Final prediction error (FPE) ve Sequential modified LR test statistic (LR) 
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kriterlerine göre 12 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 15. Üretim-İthalat Granger Nedensellik Testi

Dependent variable: Arındırılmış_SUE
Excluded Chi-sq df Prob

Arındırılmış_İTHALAT 44.16416 12 0.0000
All 44.16416 12 0.0000

Dependent variable: Arındırılmış_ITHALAT
Excluded Chi-sq df Prob

Arındırılmış_SUE  97.29608 12 0.0000
All  97.29608 12 0.0000

Tablo 15 sonuçlarına göre ise İmalat Sanayi Üretiminin İthalatın nedeni aynı zamanda 
İthalatın da sanayi üretiminin bir nedeni olduğu görülmektedir. Yani iki yönlü bir nedensellik 
ilişkisi vardır. Bu durumda İmalat Sanayi’nde ithalat arttıkça, sanayi üretimi artmakta, ithalat 
azaldıkça da sanayi üretimi azalmaktadır. Aynı şekilde İmalat Sanayi’nde sanayi üretimi arttıkça 
ithalat artmakta, sanayi üretimi azaldıkça da ithalat azalmaktadır.

4. SONUÇ

Çalışmada, ekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin araştırılmasında 
sıklıkla kullanılan Eşbütünleşme Analizi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca Nedensellik 
Analizi ve Dinamik En Küçük Kareler yöntemlerinden faydalanılarak Türk İmalat Sanayi’ne ait 
veriler ile uygulama yapılmıştır. 

Zaman serisi analizlerinde sonuçların geçerli olması için serilerin durağanlık derecelerinin 
doğru belirlenmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlığını araştırmaya yönelik uygulamalı 
çalışmalarda yaygın kullanıma sahip ADF ve PP birim kök testleri bu çalışmada da öncelikli 
olarak tercih edilmiştir. Ancak serilerdeki yapısal değişiklikleri dikkate almadan birim kök testi 
yapmak yanlış sonuçlar doğurmakta ve testin gücünü azaltmaktadır. İncelen dönem boyunca 
Türkiye ve Dünya da yaşanan krizler ve genel birim kök testlerinde çıkan tutarsız sonuçlar, 
serilerde yapısal kırılma olduğu fikrini uyandırmıştır. Yapısal kırılma; ekonomik değişkenlere ait 
zaman serilerinde herhangi bir dönemde başlayan ve belli bir süre etkisini sürdüren değişimler 
olarak adlandırılmaktadır. Yapısal kırılmaları dikkate alarak durağanlık sınaması yapan testler 
arasından uygulamada sıklıkla kullanılan ve kırılma döneminin içsel olarak belirlendiği Zivot-
Andrews testi seçilmiş, yapılan analizler sonucu kullanılan tüm değişkenlerin ilk farkları 
alındığında durağan olduğu saptanmıştır. Yapısal kırılmalar altında aynı dereceden durağan 
çıkan serilere uygulanan, Gregory-Hansen Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre; 
İmalat Sanayi İthalat ve İmalat Sanayi İhracat serilerinin eşbütünleşik çıkması, bu sanayi koluna 
ait ticari açık hakkında yorum yapmaya olanak sağlamıştır. Eşbütünleşik serilere uygulanabilen 
DOLS yöntemiyle İmalat Sanayi ticari açığının sürdürülebilirliği incelenmiştir. Gregory-Hansen 
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testine göre en kapsamlı model olan Rejim Değişikliği Modeli seçilip modelin anlamlı olduğu 
kabul edilmiştir (sig=0,0000). Sürdürülebilirliği incelemek için bu model üzerinden ithalat 
parametresinin 1’e eşit olduğu test edilmiş ve %1 anlamlılık düzeyinde 1’e eşit olduğu hipotezi 
kabul edilmiştir. Buradan İmalat Sanayi ticari açığının da sürdürülebilir olduğu saptanmıştır.

Granger Nedensellik Testi sonuçları ise İmalat Sanayi Üretim Endeksi ile İmalat Sanayi 
İthalatı arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir (sig=0,0000). İmalat 
Sanayi Üretim Endeksi ile İmalat Sanayi İhracatı arasında ise İmalat Sanayi Üretim Endeksinden 
İmalat Sanayi İhracatına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur (sig=0,0000) . İmalat 
Sanayi İhracatından İmalat Sanayi Üretim Endeksine olan nedensellik ilişkisi (sig=0,4891) 
reddedilmiştir.
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1. GİRİŞ

Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, faaliyetlerini sürdürdükleri çevreyle eş 
biçimli olmalarına bağlıdır. Bunun en önemli kanıtı, doğum ve ölüm oranlarındaki artış 
ve yaşam sürelerinde meydana gelen değişimdir. Bu değişim ise genellikle düşme yönünde 
seyretmektedir. Örneğin; yapılan bir araştırmaya göre Fortune 500’de yer alan bir şirketin 
beklenen yaşam süresi ortalama olarak 40 ile 50 yıl arasındayken başka bir araştırmaya göre, 
Japonya ve Avrupa›da şirketlerin yaşam beklentisi 12,5 yıldır (Sreenivasan, 2008: 2; Ateş, 2007: 
1). Özellikle ikinci bin yılın başlangıcından beri örgütleri diğerlerinden farklı olmaya zorlayan 
değişim ve oluşumlar, faaliyet gösterilen çevredeki rakipler kulübünün genişlemesine ve bu 
kulübün üyeleri arasındaki rekabetin şiddetlenmesine yol açmıştır. Bu noktada varlıklarını 
devam ettirmeyi ve sürdürülebilir rekabet avantajı yakalayarak rakiplerinin bir adım önüne 
geçmeyi hedefleyen örgütler, ilk insandan beri toplumların gelişiminde en önemli unsur olan 
bilginin, kendi varlıkları için de çok önemli bir unsur olduğunu kavramış ve bilgiyi üretmeye ve 
paylaşmaya dayalı stratejiler ve uygulamalar geliştirmeye başlamışlardır.

Bir anlamda günümüz çevre koşullarının; değişken, karmaşık ve belirsiz yapısı örgütlerin 
bilgiye olan gereksinimini çok daha artırmıştır. Bu ortamda bilgi üreterek ve bu bilgiyi gerekli 
yerlere aktararak sürekli öğrenen örgütler hayatta kalmayı başarırken bunu yapamayanlar yok 
olmaya başlamıştır.

Örgütlerin çalkantılı çevrenin “hiper” kavramıyla ifade edilen rekabet koşullarına cevap 
vermesi ve bu koşullarla eş biçimli olması, öğrenen bir düşünce yapısına sahip olmakla mümkün 
olur. Bu nedenle öğrenmeyi bir örgüt ve yönetim felsefesi haline getirmek ve çevreye tepki 
göstermede ve çevresel fırsatlardan yararlanıp tehditlerden kaçınmada enerji veren bir araç olarak 
kullanmak başarılı olmada temel rolü oynayacaktır. Çünkü örgütler, bilgi yaratma, paylaşma ve 
elde etme anlamına gelen öğrenme sayesinde çevrenin dinamizmine ve karmaşıklığına tepki 
verebilme kapasitelerini artırıp, geleceklerine yön verebilirler. Öğrenme yönlü bir örgüt, açık 
sistem anlayışını benimsediği için çevreyle sürekli bilgi alış verişinde bulunur ve çevreden elde 
ettiği bilgiyi uygulamalarına yansıtır. Proaktif davranarak kendi dışındaki oluşumları önceden 
tahmin edebilir. Yaratıcılık, yenilik ve çevreye duyarlılık anlayışını temel alan öğrenme yönlü 
örgütler, öğrenmenin sağladığı sistematik problem çözümü ve iyileşme imkânı sayesinde gerekli 
değişim ve dönüşümleri başararak yaşam sürelerini uzatabilirler.

Bir sosyal sistemi rakiplerinden üyeleri farklılaştıracağı için sosyal bir sistem olan 
örgütlerin en önemli kaynağı insandır. Bu kaynağın bağlılığını sağlamak varlığı sürdürmek 
için gereklidir. Bu nedenle geçmişte yönetim ve örgüt kuramlarına hâkim olan ekonomik 
insan modelinden günümüzde yönetim ve örgüt kuramlarına hâkim olan yaratıcı insan 
modeline geçiş sürecinde çalışan artık bir maliyet değil bir kaynak olarak değerlendirilmeye 
başlanmıştır. Bu durum örgütsel süreçlerde insanı odak noktası haline getirmiş ve çalışanın 
örgütte kalmaktan duyduğu mutluluğu, amaçlara olan inancını ve bu amaçlar doğrultusunda 
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çaba harcama isteğini ortaya koyan bağlılık, çalışandan azami ölçüde yararlanma açısından 
önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Çalışanın örgüte bağlılığı, örgüt ve birey arasında 
amaç birliği sağlar, onu motive eder, yaptığı işi daha anlamlı bulmasına ve yetenek ve bilgisini 
örgüt amaçları doğrultusunda kullanmasına imkân tanır. Örgütüne bağlı olmayan birey her an 
ayrılma yollarını arayacak ve potansiyelini ortaya koymayacaktır. Örgütüne bağlı olan birey ise 
çalıştığı yerin amaç ve değerlerine inanır, bu amaçlara ulaşılabilmesi için kendinden beklenenin 
üzerinde çaba gösterir, kendisiyle çalıştığı yeri özdeş olarak düşünüp çalıştığı yerin etkinliğine 
ve verimliliğine katkıda bulunacak davranışlara yönelir.

2. ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KAVRAMI

Örgütsel öğrenme; özellikle günümüzde çevresel değişikliklerin hız kazanması, rekabetin 
yoğunlaşması, iş dünyasının yenilikçi ve yaratıcı olma zorunluluğu içerisine girmesi ve ancak bu 
sayede sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesi açısından büyük önem taşıyan bir kavramdır. 
Örgütsel öğrenme ile ilgili ise birçok tanım yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Mcgill, Slocum ve Leı’nin ortak bir çalışmada yapmış olduğu tanımlamaya göre örgütsel 
öğrenme; örgütün gözlem, deney ve yapmış olduğu analizler sonucu edindiği tecrübelerden 
bir bakış açısı ve anlayış elde etme kabiliyeti, yapmış olduğu hataları ve elde ettiği başarıları 
değerlendirme istekliliğidir ( Mcgill, Slocum ve Leı, 1992: 6). Barutçugil’in yaklaşımına göre ise 
örgütsel öğrenme, örgüt üyelerinin yapmakta oldukları işleri daha iyi anlamalarını ve bunun 
sonucunda daha etkili olabilmelerini sağlamak amacıyla gereken yeteneklerin geliştirilmesi ve 
bilginin elde edilmesi sürecidir. (Barutçugil, 2002: 150).

Hoang örgütsel öğrenmeyi, bir örgüt içerisindeki deneyimlere dayanarak performansı 
sürdürme, iyileştirme süreci ve kapasitesi olarak tanımlarken (Hoang, 2005: 20), Kalkan, 
bilinçli ve bilinçsiz unsurları bir arada taşıyan bilgi edinimi, bu bilgiye ulaşım ve bunun 
değerlendirilmesi suretiyle örgütsel belleğin etkinliğinde oluşan, örgütsel eylemi etkileyen süreç 
olarak tanımlamıştır (Kalkan, 2007: 25).

Yukarıdaki tanımlardan hareketle örgütsel öğrenme ile ilgili olarak şunlar söylenebilir:

•	 Örgütler örgütsel öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için bilgiyi elde etmeli, onu 
kullanmalı, çalışanlarla paylaşarak bu bilgiyi geliştirmeli ve bu sayede performanslarını 
artırmalıdır. Bilginin edinimi, geliştirilmesi örgütte sürekli hale getirilmelidir ki 
örgütsel öğrenme süreci devam etmiş olsun.

•	 Örgütsel öğrenmede örgütler tecrübelerini, gözlem, deney ve analizlerini ve bunların 
sonuçlarını iyi değerlendirmeli ve bunlardan yola çıkarak örgütün performansını 
iyileştirmeli, geliştirmelidir.

•	 Örgütsel öğrenmede çevre ile etkileşimli olarak hareket edilmeli ve örgüt, çevre ile 
uyumlu hale getirilmelidir.
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•	 Örgütsel öğrenme kişisel olarak değil, örgüt içerisindeki tüm çalışanların birlikteliği 
ile gerçekleşen bir süreçtir. Bireyler edinmiş oldukları bilgiyi örgüte yansıtabildikleri 
ölçüde örgütsel öğrenmeyi gerçekleştirmiş olurlar ve bir takım olarak başarılı hale 
gelirler.

Kısacası örgütsel öğrenme, örgütün tecrübelerinden hareketle bilgiyi elde etme, elde 
edilen bu bilgiyi kullanma, örgüt içerisindeki bireylerle paylaşıp bu sayede bilgiyi geliştirme 
eylemlerini sürekli hale getiren, örgüt kültürüne yansıtan ve çevre ile etkileşim içerisinde hareket 
ederek, performansı sürekli olarak artıran bir süreçtir.

Örgütler uyum sağlama yeteneklerini geliştirmek ve sürekliliklerini devam ettirebilmek 
için öğrenmek durumundadırlar. Örgütsel öğrenme sürecine ilişkin işlevsel bir modelin 
geliştirilebilmesi açısından, Huber (1991) ve Dixon (1992)’ın öğrenmenin örgütsel niteliğine 
ve süreç yönüne vurgu yapan yaklaşımlarının göz önünde bulundurulması anlamlı olacaktır. 
Bu açıdan model, dört aşamadan oluşmaktadır (Kalkan, 2007: 25). Bunlar; bilginin yaratılması, 
bilginin yayılması, bilginin yorumlanması ve anlamlandırılması ve bilginin saklanması ve 
yeniden değerlendirilmesidir.

3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI

Günümüzde işletmelerde en yoğun olarak yaşanan problemlerden birisi işgörenlerin 
çalıştıkları işyerinden ve üstlendikleri görevlerden memnun olmamalarıdır. İşgörenlerin 
işletmelerdeki memnuniyetlerinin sağlanması örgütler için mal ve hizmet üretmek kadar önemli 
bir iş ve amaç haline gelmiştir. Bunun gerçekleştirilmesinde ise işgörenlerin örgüt hedeflerini 
benimseyip, o örgüt içerisinde varlıklarını sürdürmeleri anlamına gelen örgütsel bağlılık ön 
plana çıkmaktadır.

Çeşitli yazarların örgütsel bağlılığa ilişkin tanımları aşağıda verilmiştir.

•	 Meyer ve Allen’in yapmış olduğu çalışmalara göre örgütsel bağlılık; işgörenlerin 
örgüte olan psikolojik yaklaşımıdır. İşgören ile örgüt arasındaki ilişkiyi yansıtan, örgüt 
üyeliğini devam ettirme kararına yol açan psikolojik bir durumdur (Meyer ve Allen, 
1991: 61).

•	 Hall, Schneider ve Nygren’e göre örgütün amaçlarının ve bireyin amaçlarının zaman 
içinde bütünleşip birbirleri ile uyumlu olma süreçleridir (Hall, Schneider ve Nygren: 
1970: 185).

•	 Örgütsel bağlılık, örgüt için yüksek çaba harcama arzusu içerisinde olup, örgütün bir 
üyesi olarak kalma isteği ve örgütün amaç ve değerlerine olan inanç unsurlarından 
oluşan bir bütündür. Buchanan’ın yaklaşımına göre örgütsel bağlılık örgütle özdeşleşip 
işi benimseyip, örgüte sadık kalma unsurlarından oluşan bir bütünü ifade eder 
(Yüceler, 2005: 55).
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•	 Örgütsel bağlılık, çalışanın işyerine karşı hissettiği bağın sağlamlığını ifade eder. Bu 
bağlılık duygusunun örgütsel performansı olumlu bir şekilde etkilediğine inanılmakta 
ve bu çerçevede, örgütsel bağlılığın işe geç gelme, devamsızlık, işten ayrılma gibi 
olumsuz sonuçları azalttığı görülmekte ve ayrıca ürün veya hizmet kalitesine katkıda 
bulunduğu ileri sürülmektedir (Bayram, 2005: 125).

Örgütsel bağlılığa ilişkin yapılan tanımlar ışığında aşağıdaki özellikler ortaya çıkabilir:

1. Örgütün amaç ve değerlerini kabul edip bunlara güçlü bir şekilde inanma,

2. Örgütün amaçlarını gerçekleştirebilmek için yoğun çaba harcama arzusu,

3. Örgütün bir üyesi olarak kalabilmek için güçlü bir istek duyma.

Örgüte bağlı olan çalışanı tanımlarsak, bağlılığı yüksek olan çalışan zor anlarda da örgütün 
yanında olup iş yerine düzenli olarak devam eden, devamsızlıktan kaçınıp tam gün çalışan, 
örgütün varlıklarını koruyan ve hedeflerini paylaşan kişidir.

Küreselleşmenin getirdiği etkiyle birlikte örgütler, uluslar arası rekabet koşulları, bilgi 
çağı, sürekli olarak değişen yönetim algılamaları ile birlikte müşteri beklentilerindeki değişim 
ve gelişim gibi birçok farklı yapılanmayla karşı karşıya kalmıştır. Bu da insan sermayesine olan 
ihtiyacı her zamankinden daha fazla artırmakta, bunun sonucunda da örgüt ile çalışan arasındaki 
ilişkide bağlılık kavramının önemi artmaktadır. Bundan dolayıdır ki örgütsel bağlılığı yüksek 
çalışanlara sahip örgütler daha etkin ve verimli olacaktır (Tiryaki, 2005). Bununla birlikte bu 
bağlılığın sağlanmasının gelecekte örgüte birçok yarar sağlayacağı ve örgütsel maliyetleri büyük 
oranda düşüreceği tahmin edilmektedir (Samadov, 2006: 81).

Örgütsel bağlılığın sonuçlarına bakıldığında, özellikle davranışsal sonuçların bağlılıkla 
güçlü ilişkiler içinde olduğu gözlenmektedir. İş tatmini, motivasyon, örgütte kalma isteği 
bağlılığın olumlu davranışsal sonuçları iken, iş değiştirme ve devamsızlık bağlılığın olumsuz 
davranışsal sonuçlarıdır. Bunlara ek olarak örgütsel bağlılığın performans, işe geç kalma, 
devamsızlık, stres, iş gücü devir oranı ve işten ayrılma niyeti gibi çalışma davranışlarıyla olan 
ilişkileri ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır (İnce ve Gül, 2005: 94).

4. ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ

4.1. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ

Özellikle İki binli yılların başından itibaren örgütlerin temel kaynağının bilgi ve insan 
olduğunun daha iyi anlaşılmasıyla birlikte örgütler kendi bünyelerinde bir takım değişiklikler 
yapmaya başlamıştır. Çünkü günümüzün hiper rekabet ortamında örgütlerin; doğum ve ölüm 
oranları yükselmiş, etkileşimde bulundukları çevresel unsurlar eski konumundan farklılaşmış 
ve bu unsurların baskısı artmış, paydaşların etkileri her geçen gün daha fazla hissedilmeye 
başlanmıştır. Böyle bir ortamda bilgiye ve insana önem vererek yaşamak örgütler için bir 
zorunluluk halini almıştır. Bu noktada başarılı örgütler amaçlara ulaşmada temel aracın nitelikli 
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işgücü olduğunu kavramışlardır. Nitelikli işgücüne sahip olabilmenin temelinde ise öğrenme 
kapasitesi yatmaktadır. Çevreye uyum sağlamada öğrenme örgütler tarafından kullanılan bir 
süreçtir. Örgütün öğrenmesi ise ancak bireylerin öğrenmesiyle gerçekleşir.

 Değişim, belirsizlik ve karmaşıklık gibi kavramlarla ifade edilen yeni ekonomik ortamda 
sadece öğrenme yönlü örgütler ayakta kalabilir. Çünkü öğrenme yönlülüğün temelinde yatan 
mantık, çevreye uyum sağlamak hatta çevreyi değiştirmek için bilgi yaratarak, paylaşarak 
ve kullanarak, örgütsel ortamdaki inanç, değer, tutum ve davranışları değiştirmek, bu yolla 
performansı ve rekabet gücünü artırmak ve yaşama katkıda bulunmaktır. Öğrenme yönlü 
örgütler sürekli öğrenerek entropiden kaçınıp çevrenin kendilerinden istediği uygun tepkiyi 
verebilirler. Öğrenme, örgüte yeni kapasiteler kazanma, dinamizm ve farklı bakış açılarına sahip 
olma imkânı verir. Bu nedenle öğrenmeyi tüm hücrelerine yansıtıp, proaktif çevresel uyum 
modeli benimseyebilen örgütler başarıyı yakalayabilirler.

Öğrenme yönlü örgütlerde bireysel öğrenmenin örgütsel öğrenmeye yol açabilmesi 
için çalışanın niteliği yanında örgüte duyduğu bağlılıkta önemlidir. Bağlılık çalışanın örgütle 
bütünleşmesini, örgüt amaçlarını benimsemesini, örgüte olan ilgisini ve örgütte kalma 
istekliliğini ifade eden bir kavramdır. Sonuçta örgütün öğrenme yönlülüğünün çalışanların 
örgüte bağlılığıyla etkileşiminin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bir anlamda bağlılık bireysel 
öğrenmenin örgüte yansımasını sağlar. Öğrenmenin ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan 
birisi de örgütsel bağlılığı artırmasıdır. Çünkü öğrenme yönlü bir örgüt çalışana değer kattığı, 
onu motive ettiği, güçlendirdiği ve işbirliğini teşvik ettiği için çalışanın bağlılığına katkıda 
bulunur.

Hem örgütsel öğrenmeye hem de örgütsel bağlılığa ilişkin çok sayıda çalışma var olmakla 
birlikte, örgütlerin öğrenme yönlülüğüyle örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi bir bütün olarak 
ortaya koyan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı, 
örgütün öğrenme yönlülüğü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu temel amaç 
yanında aşağıdaki alt amaçlara ulaşmak da hedeflenmiştir.

•	 Örgütlerin öğrenme yönlülüğünü oluşturan temel bileşenleri belirlemek,

•	 Örgütsel bağlılığın temel boyutlarını incelemek,

•	 Örgütlerin öğrenme yönlülüğüyle çalışanların örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkiyi 
irdelemek,

•	 Çalışan bağlılığı üzerine öğrenme yönlülüğün etkisini ortaya koymak,

•	 Örgütsel ve bireysel özellikler açısından öğrenme yönlülüğü ve örgütsel bağlılığı 
değerlendirmek.

4.2. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Örgütsel bağlılık; çalışanların örgütte kalma isteği, örgüt amaç ve değerlerine inanma ve 
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kabul etme, bu amaçlara ulaşma yönünde çaba sarf etme derecesi olarak tanımlanabilir (Morrow, 
1983: 491; Balay, 2000: 3). Örgütsel bağlılığın; duygusal, normatif ve devamlılık bağlılığı şeklinde 
üç temel unsuru vardır. Çalışan ve örgüt arasındaki ilişkiyi gösteren bu unsurlar bireyin örgüt 
üyeliğini sürdürmesini açıklayan psikolojik bir durumu yansıtır. Duygusal bağlılık bireyler 
istedikleri için, normatif bağlılık bir sorumluluk ve ödev olarak hissettikleri için, devamlılık 
bağlılığı ise mecbur kaldıkları için örgütte kalmalarını ve örgüte bağlılık duymalarını sağlar. Bu 
nedenle, bireyin arzusuna dayanan duygusal bağlılık çalışanın örgütle bütünleşmesini, bireyin 
sorumluluğuna dayanan normatif bağlılık örgütte çalışmayı sürdürmek için bir ödev ve minnet 
duygusunu, bireyin ihtiyacına dayanan devamlılık bağlılığı ise örgütten ayrılmanın maliyetinin 
farkında olmayı ortaya koyar (Tan ve Akhtar, 1998: 320; Wasti, 2003: 303; Kondratuk vd. 2004: 
335).

Bağlılığın örgütsel başarı açısından taşıdığı önem araştırmacıları örgütsel bağlılığı 
artırabilecek faktörleri belirlemeye yöneltmiştir. Bu faktörlerin en önemlilerinden birisi örgütün 
öğrenme yönlülüğüdür. Çok sayıda çalışmada öğrenme ve bağlılık arasındaki ilişki ortaya 
konulmuştur (Farrel,1999; Bartlett, 2001; McMurray ve Dorai, 2001; Ahmad ve Bakar, 2003; 
Kontoghiorghes ve Bryant, 2004; Maurer ve Lippstreu, 2008; Krishna, 2008; Rose vd., 2009; Yen 
Hsu, 2009; Joo ve Lim, 2009; Tseng, 2010). Bu çalışmalarda özellikle gelişmenin kaynaklarından 
birisi olan eğitim ve öğrenme faaliyetlerinin çalışanların sadece beceri ve kapasitelerini 
geliştirmediği, örgütsel bağlılığını da artırdığı bulunmuştur. (McEvory, 1997; Bartlett, 2001; 
Ahmad ve Bakar, 2003; Paul, Anatharaman,2004; Cho ve Kwon, 2005; Hsu, 2009).

Öğrenme yönlülüğün üç temel unsuru vardır. Bunlar; öğrenme bağlılığı, açık görüşlülük 
ve paylaşılan vizyondur. Öğrenme bağlılığı örgütün öğrenmeye ilişkin tutumunu ortaya koyar ve 
temel değerini ifade eder. Öğrenme bağlılığı olan bir örgüt, öğrenmeyi bir yatırım olarak görür 
ve faaliyetlerinin neden ve etkilerini anlamaya çalışır. Açık görüşlülük rutin dışına çıkabilme 
ve yeni düşünce ve fikirlerin kabul edilme arzusu ile ilgilidir (Sinkula vd., 1997:309; Calantone, 
2002:516; Nguyen vd., 2006: 687; Timuroğlu, 2010: 86-88). Açık görüşlülüğün olduğu bir örgütte 
yerleşik değer, varsayım ve uygulamalar sürekli sorgulanır, iyileştirilir ve değiştirilir. Öğrenme 
yönlü örgütleri rutinlikten ve katılıktan kurtaran, esneklik ve değişim sağlayan açık görüşlülüğe 
imkân veren uygulamalardır. Bu tür uygulamalar çalışanın bağlılığını olumlu etkiler. Paylaşılan 
vizyon öğrenme yönlü örgütleri yönlendiren temel faktörlerden birisidir. Senge paylaşılan 
vizyonun çalışanlarda bağlılık doğuracağını bağlılık eksikliğinin örgütsel öğrenmeyi olumsuz 
etkileyeceğini, örgütün öğrenme yönlülüğünün bağlılığı yüksek çalışanlarla oluşturulabileceğini 
ifade etmektedir (Senge, 2000). Gelecekte ulaşılmak istenen noktayı ifade eden vizyon (Wheelen 
ve Hunger, 2010: 65) öğrenme yönlü bir örgütte çalışanlar tarafından paylaşıldıkça önem kazanır 
ve etkili olur. Örgütün amacına ulaşmasında ortak çaba ve sinerji oluşturmaya imkan verir. Tüm 
çalışanların örgüt amaçları etrafında bütünleşmesi ise örgütsel bağlılık anlamına gelir.

Bir anlamda öğrenme yönlü örgütler merkezlerine çalışanı koyan, çalışana değer veren 
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ve çalışan odaklı bir anlayış benimseyen örgütlerdir. Böyle bir örgütün kültüründe etkileşim, 
iletişim, açıklık, paylaşım, yenilik ve katılım gibi değer ve varsayımlar hakkimdir. Bu nedenle 
öğrenme yönlülük, iletişimi, katılımı, işbirliğini teşvik eder ve sosyal etkileşimi artırır. Öğrenme 
yönlü bir örgütte çalışana yetki ve sorumluluk verilir, klasik denetim anlayışının ötesine geçilerek 
çalışan güçlendirilir. Sosyal etkileşim, iletişim, güçlendirme, katılım ve işbirliği duygusal bağlılığı 
artıran unsurlardır.

Yukarıdaki görüşler ışığında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.

H1-Öğrenme yönlülükle çalışanların duygusal bağlılığı arasında olumlu bir ilişki vardır.

H1a- Örgütlerin açık görüşlülüğü çalışanların duygusal bağlılığını olumlu etkiler.

H1b-Örgütlerin öğrenmeye olan bağlılığı çalışanların duygusal bağlılığını olumlu etkiler.

H1c-Örgütlerin vizyonu çalışanlarla paylaşması çalışanların duygusal bağlılığını olumlu 
etkiler.

Öğrenme yönlü bir örgüt çalışana değer katma, kariyerde ilerleme, iyi ücret vb. imkânlar 
sağladığı için çalışanın örgüte karşı kendini borçlu hissetme olasılığını artıracaktır. Ayrıca örgütsel 
öğrenmenin sağladığı bilgi gibi çok önemli bir kaynak bireyin bağlılığına katkıda bulunur. Bilgi 
gibi bir kaynağa sahip olan çalışan, öğrenme yoluyla örgütün kendine verdikleri karşısında 
örgütte kalmayı, örgüte bağlanmayı ve örgütle ilişkisini devam ettirmeyi bir zorunluluk, görev, 
yükümlülük, ödev ve doğru bir davranış olarak görecektir.

Bu görüşlere bağlı olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.

H2-Öğrenme yönlülükle çalışanların normatif bağlılığı arasında olumlu bir ilişki vardır

H2a- Örgütlerin açık görüşlülüğü çalışanların normatif bağlılığını olumlu etkiler.

H2b-Örgütlerin öğrenmeye olan bağlılığı çalışanların normatif bağlılığını olumlu etkiler.

H2c-Örgütlerin vizyonu çalışanlarla paylaşması çalışanların normatif bağlılığını olumlu 
etkiler.

Devam bağlılığı bir anlamda işten ayrılma niyetidir. Sosyal değişim kuramına göre 
örgütlerinde ilgili ve yeterli eğitim fırsatı alan çalışanlar örgütlerinden ayrılmaya daha gönülsüz 
olacaklardır. Böylece çalışanlar daha fazla eğitim ve öğrenme fırsatı algılarlarsa örgütlerinden 
ayrılma niyeti azalabilir. Bunun yanı sıra yetenek gelişimi ve bilgi paylaşımı ayrılma niyetini 
olumsuz etkiler. Çalışanların öz gelişimini teşvik eden bir örgüt kültürü bireyin öz yetkinliğini 
artırmasını sağlayan yeni beceri ve yetenekler elde etmesini sağlıyorsa, başka bir yerde istihdam 
arama arzusunu azaltır. Ayrıca öğrenme kültürü iş tatminini artırır, iş tatmini ise işten ayrılma 
niyetini azaltır (Hsu, 2009: 52-54; Park, 2007: 42-45).

Yukarıda ifade edilen görüşler doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
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H3-Öğrenme yönlülükle çalışanların devamlılık bağlılığı arasında olumsuz bir ilişki 
vardır.

H3a- Örgütlerin açık görüşlülüğü çalışanların devamlılık bağlılığını olumsuz etkiler.

H3b-Örgütlerin öğrenmeye olan bağlılığı çalışanların devamlılık bağlılığını olumsuz 
etkiler.

H3c-Örgütlerin vizyonu çalışanlarla paylaşması çalışanların devamlılık bağlılığını 
olumsuz etkiler.

4.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada nicel verilere dayalı araştırma ve ölçme yöntemi kullanılmış ve veri toplama 
aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesini Erzurum Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 1500 işgören oluşturmaktadır. Bu evren 
içerisinden %95 güvenilirlik sınırları dâhilinde, %5 lik hata payı öngörülerek örneklem büyüklüğü 
306 olarak belirlenmiştir (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Öğrenme yönlülüğü 
ölçmek için Baker ve Sinkula tarafından geliştirilen ve örgütlerin; açık görüşlülük, öğrenme 
bağlılığı ve vizyon paylaşma derecelerini belirlemeye yönelik 11 ifadeden oluşan bir ölçek 
formu kullanılmıştır (Sinkula vd.,1997; Baker ve Sinkula,1999). İşgörenlerin örgütsel bağlılığını 
ölçmede ise Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen ve çalışanların; duygusal, normatif ve 
devamlılık bağlılığını ölçmeyi amaçlayan ve 23 maddeden oluşan bir ölçekten (Organizational 
Commitment Questionnaire) yararlanılmıştır. Her iki ölçekteki ifadeler 5’li Likert Ölçeği 
(1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde derecelendirilmiştir.

Öğrenme yönlülüğü ölçen ve toplam 11 maddeden oluşan anketin güvenilirliğini gösteren 
Cronbach Alpha değeri, 0,883 olup ölçekten herhangi bir maddenin çıkarılması bu değeri 
önemli bir oranda yükseltmemektedir. Dolayısıyla bu ölçekte yer alan 11 maddenin birbirleri 
ile uyumlu olduğu ve oldukça yüksek güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir. Örgütsel bağlılığı 
ölçen ve toplam 23 maddeden oluşan anketin Cronbach Alpha değeri 0,797’ dir. Bu veri ölçüm 
aracının içsel tutarlılığının, dolayısıyla güvenilirliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu 
göstermektedir.

5. BULGULAR VE YORUM

5.1. Deneklerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular

Anket formunun birinci bölümünde araştırmaya katılan çalışanların cinsiyetlerini, 
yaşlarını, eğitim durumlarını, medeni durumlarını, yöneticilik görevlerini ve işletmedeki çalışma 
sürelerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış 6 soru bulunmaktadır. Araştırmamızda anket 
uygulanan çalışanların %68,9’ u (n=197) erkek, 89’u (% 31,1) kadındır. Medeni durumları 
açısından %33,5’u (n=96) bekar, %65,7’si (n=188) evli, yaklaşık %1’i ise (n=2) dul/boşanmış 
olduğunu belirtmiştir. Çalışanların %18,9’u (n=54) 25 yaşından küçükken, %36,0’sı (n=103) 26-

http://www.surveysystem
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35, %30,4’ü (n=87) 36-45, %14,7’si (n=42) ise 45+ yaş grubu arasındadır. Bu durum çalışanların 
yaklaşık yarısının 35 yaşından küçük olduğunu ortaya koymaktadır. Ankete katılan çalışanlar 
arasında lise mezunlarının oranı %46,2 (n=132) ile ilk

sırada yer almaktadır. Eğitim değişkeni açısından çalışanların %27,6’sı (n=79) ön lisans, 
%14,7’si (n=42) ilköğretim, %11,5’i (n=33) ise lisans diplomasına sahiptir. Ankete katılan 
yöneticilerin %76,6’sının (n=219) yöneticilik görevi yokken, %23,4’ü (n=67) yöneticilik görevi 
olduğunu belirtmiştir. Çalışma süresi değişkeni açısından durum incelendiğinde, çalışanların 
%46,5’inin (n=133) 1-5, %28,7’ (n=82) sinin 6-10, %16,4’ünün (n=47) 11-15, %8,4’ünün (n=24) 
ise 15 yıldır aynı işyerinde çalıştığı görülmektedir. Çalışma sürelerine bakıldığında çalışanların 
yaklaşık %75’inin 10 yıl veya daha az bir süredir aynı işyerinde çalıştığı anlaşılmaktadır.

Tablo 1. Çalışanlara İlişkin Özellikler

ÖZELLİK F Yüzde ÖZELLİK F Yüzde

Cinsiyet
Erkek 197 68,9 Yöneticilik 

Görevi

Yok 219 76,6

Kadın 89 31,1 Var 67 23,4

Yaş

 -25 54 18,9

Çalışma 

Süresi

1-5 133 46,5

26-35 103 36,0 6-10 82 28,7

36-45 87 30,4 11-15 47 16,4

45+ 42 14,7 15+ 24 8,4

 Eğitim

İlk.Öğ. 42 14,7

Medeni 

Durum

Bekâr 96 33,5

Lise 132 46,2 Evli 188 65,7

Ön.Lis 79 27,6 Dul/
Boşanmış

2 0,6
Lis 33 11,5

5.2. Öğrenme Yönlülüğün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

Örgütlerin öğrenme yönlülüğü ile çalışanların örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için ilk olarak korelasyon analizinden yararlanılmıştır.

Tablo 2’ de öğrenme yönlülük ve örgütsel bağlılık faktörleri arasındaki ilişkiyi gösteren 
korelasyon katsayıları verilmiştir. Tablodan da izlenebileceği gibi öğrenme yönlülüğün ilk 
faktörünü oluşturan paylaşılan vizyonla, tüm bağlılık faktörleri arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. Fakat paylaşılan vizyon faktörü ile devamlılık bağlılığı arasındaki ilişkinin yönü negatif 
olup, ilişkinin gücü ise %95 önem düzeyinde anlamlıdır (r=-,133). Paylaşılan vizyon ile bir 
bütün olarak örgütsel bağlılık arasında da güçlü sayılabilecek düzeyde pozitif yönlü bir ilişki 
gözlenmiştir.

Öğrenme yönlülüğün ikinci faktörü olan öğrenme bağlılığı ile normatif ve duygusal 
bağlılık arasında olumlu yönlü ve güçlü bir ilişki vardır. Öğrenme bağlılığı faktörü ile devamlılık 
bağlılığı arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı sayılabilecek bir ilişki gözlenmemiştir. Yine 
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öğrenme bağlılığının bir bütün olarak örgütsel bağlılıkla olumlu yönlü bir ilişkisi vardır.

Öğrenme bağlılığı faktörüne benzer şekilde açık görüşlülük faktörü ile normatif ve 
duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki varken, devamlılık bağlılığı ile arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı sayılabilecek bir ilişki yoktur. Açık görüşlülükle bir bütün olarak 
örgütsel bağlılık arasında ise öğrenme yönlülüğün diğer faktörlerine oranla daha güçlü düzeyde 
ve olumlu bir ilişki vardır (r=447).

Korelasyon analizi tablosu incelendiğinde, öğrenme yönlülük ve örgütsel bağlılık faktörleri 
arasında anlamlı ilişkilerin bulunması ve bu ilişkilerin gücünün çok yüksek ve çok düşük 
olmaması, kullanılan ölçeklerin yakınsama ve ayrışma geçerliliklerini destekler niteliktedir. 
Öğrenme yönlülük faktörleri arasındaki ilişki incelendiğinde, ilişkinin gücü açısından paylaşılan 
vizyon ve öğrenme bağlılığı arasında daha anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yine öğrenme 
bağlılığı ile açık görüşlülük ve paylaşılan vizyonla açık görüşlülük arasında güçlü ve olumlu 
bir ilişki vardır. Yine duygusal ve normatif bağlılıkla devamlılık bağlılığı arasındaki ilişkinin 
olumsuz olması, normatif ve duygusal bağlılıktaki artışın, devamlılık bağlılığını azalttığı 
yönündeki görüşleri teyit edici niteliktedir. Normatif ve duygusal bağlılık arasında ise olumlu 
ve güçlü bir ilişki vardır. Öğrenme yönlülük ve örgütsel bağlılık arasında hem bir bütün olarak 
hem de faktör bazında ilişkilerin olması, öğrenme yönlülüğün ve örgütsel bağlılığın birbirlerini 
etkilediğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Öğrenme Yönlülük ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

Faktör 1 2 3 4 5 6 7

1-P. Vizyon 1
2-Ö. Bağlılığı ,527** 1
3-A.Görüşlülük ,378** ,422** 1
4-N.Bağlılık ,420** ,370** ,366** 1
5-D.Bağlılık ,316** ,318** ,340** ,453** 1
6-DE.Bağlılığı -,133 * ,004 ,039 -,277** -,292** 1
7-Ö.Yönlülük ,828 ** ,823** ,723** ,487** ,407**  -,046 1
8-Ö.Bağlılık ,362** ,415** ,447** ,700** ,711** ,253** ,509**

5.3. Öğrenme Yönlülük Faktörlerinin Normatif Bağlılığa Etkisi

Korelasyon analizi ile değişkenler arasında ilişkinin var olduğu belirlendikten sonra, 
hipotez testi için değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel bir model ile açıklanmasını ifade 
eden regresyon analizinden yararlanılmıştır.

Tablo 3’ ten de izlenebileceği gibi, normatif bağlılığın bağımlı değişken olarak alındığı 
regresyon eşitliğinde tüm adımlarda F testi anlamlı sonuçlar vermiştir. Paylaşılan vizyonun 
normatif bağlılık üzerine etkisinin incelendiği birinci adımda, paylaşılan vizyon, normatif 
bağlılığın toplam varyansının %17,6’ sını açıklamaktadır. Sadece öğrenme bağlılığı faktörünün 
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göz önüne alındığı ikinci adımda, öğrenme bağlılığı normatif bağlılığın %13,7’ sini açıklamıştır. 
Regresyon eşitliğin üçüncü adımında ise açık görüşlülük faktörünün normatif bağlılığın %13,4’ 
ünü açıkladığı görülmektedir.

Öğrenme yönlülüğe ilişkin faktörlerin bir arada normatif bağlılık faktörü üzerine etkisinin 
incelendiği dördüncü adımda üç faktörün normatif bağlılığın %24’ünü açıkladığı görülmektedir. 
Etkinin gücü açısından olguya bakıldığında, paylaşılan vizyon faktörünün normatif bağlılık 
üzerindeki etkisi diğer faktörlere oranla daha güçlü iken, öğrenme bağlılığı faktörünün etkisi 
diğerlerine oranla daha zayıftır (β=,14 p<0,05).

Bu verilerden hareketle örgütün öğrenme yönlülüğüne ilişkin tüm faktörlerin, normatif 
bağlılık üzerinde anlamlı sayılabilecek ölçüde etkiye sahip olduğunu özellikle paylaşılan 
vizyon ve açık görüşlülük faktörleri açısından bu etkinin çok daha belirgin olduğu söylenebilir. 
Dolayısıyla örgüt yönetimleri öğrenme yönlülüğe önem vererek çalışanların normatif bağlılığını 
artırabilirler.

Tüm bu bulgular öğrenme yönlülüğün normatif bağlılık üzerinde açıklayıcı bir gücünün 
olduğunu ve H2 ve alt hipotezlerinin desteklendiğini göstermektedir.

Tablo 3. Öğrenme Yönlülük Faktörlerinin Normatif Bağlılığa Etkisi

Faktör

Bağımlı Değişken: Normatif Bağlılık
1. Adım 2.Adım 3.Adım 4. Adım

β t β t β t β t
P.V ,420** 7,792 - - - - ,267** 4,28
Ö.B - - ,370** 6,703 - - ,142* 2,23
A.G - - - - ,366** 6,623 ,205** 3,50
R2 ,176 ,137 ,134 ,240

D. R2 ,173 ,134 ,131 ,232
F 60,709** 44,924** 43,865** 29,632**

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

5.4. Öğrenme Yönlülük Faktörlerinin Duygusal Bağlılığa Etkisi

Tablo 4’te öğrenme yönlülük faktörlerinin duygusal bağlılığa etkisinin incelendiği 
regresyon eşitliğinin birinci adımında, paylaşılan vizyon duygusal bağlılığın %10’ unu, ikinci 
adımda öğrenme bağlılığının duygusal bağlılığın %10,1’ ini, üçüncü adımda açık görüşlülüğün 
duygusal bağlılığın %11,5’ ini açıkladığı görülmüştür. Bu durum öğrenme yönlülük faktörlerinin 
tek tek ele alındıklarında duygusal bağlılık üzerindeki etkilerinin birbirine oldukça yakın 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte üç faktörün birlikte ele alındığı dördüncü 
adımda, öğrenme yönlülük faktörlerinin tümü duygusal bağlılığın %17’ sini açıklamakta olup, 
açık görüşlülük faktörünün etkisinin diğer iki faktöre oranla çok daha fazla olduğu ortaya 
çıkmıştır (β=,22 p<0,01). Açık görüşlülük faktörünün duygusal bağlılık faktörünün üzerindeki 
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etkisi %99 önem düzeyinde anlamlı iken diğer iki faktörün duygusal bağlılık üzerindeki etkisi 
%95 önem düzeyinde anlamlıdır. Bu durum örgütlerin, öğrenme yönlülükte açık görüşlülüğe 
daha fazla önem vererek, çalışanlarının duygusal bağlılıklarını etkileyebileceklerini ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte duygusal bağlılık üzerine paylaşılan vizyon ve öğrenme bağlılığı 
faktörlerinin de etkisinin olduğu göz ardı edilmemelidir.

Bu veriler H1 nin ve alt hipotezlerinin desteklendiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 4. Öğrenme Yönlülük Faktörlerinin Duygusal Bağlılığa Etkisi

Faktör

Bağımlı Değişken: Duygusal Bağlılık

1. Adım 2.Adım 3.Adım 4. Adım
β t β t β t β t

P.V ,316** 5,613 - - - - ,158* 2,43
Ö.B - - ,318** 5,648 - - ,142* 2,12
A.G - - - - ,340** 6,084 ,220** 3,60
R2 ,100 ,101 ,115 ,170

D. R2 ,097 ,098 ,112 ,161
F 31,504** 31,899** 37,010** 19,213**

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

5.5. Öğrenme Yönlülük Faktörlerinin Devamlılık Bağlılığına Etkisi

Öğrenme yönlülük faktörünün devamlılık bağlılığı üzerine etkisinin incelendiği Tablo 5’ 
den de izlenebileceği gibi regresyon eşitliği sadece birinci ve dördüncü adımda anlamlı sonuç 
vermiştir. İkinci ve üçüncü adımlardaki F değerleri modelin açıklayıcı gücünün olmadığını 
göstermektedir. Paylaşılan vizyon faktörünün tek başına devamlılık bağlılığı üzerine etkisinin 
ele alındığı birinci adımda paylaşılan vizyon devamlılık bağlılığının sadece %1,8’ ini açıklamakta 
olup, bu etki %95 önem düzeyinde negatif yönlü olarak anlam taşımaktadır. Bu durum az da olsa 
paylaşılan vizyonun devamlılık bağlılığını azalttığı şeklinde yorumlanabilir. Öğrenme bağlılığı ve 
açık görüşlülük faktörünün tek tek ele alındığı ikinci ve üçüncü adımda bu faktörlerin duygusal 
bağlılık üzerine istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek bir etkisinin olmadığı görülmektedir. 
Regresyon analizinin dördüncü adımında da görüldüğü gibi, üç öğrenme yönlülük faktörü 
devamlılık bağlılığının toplam varyansının %3,1’ ini açıklamaktadır. Burada paylaşılan vizyon 
dışındaki faktörlerin devamlılık bağlılığı üzerindeki etkisinin ilgili önem düzeylerinde anlamlı 
olmadığı gözlenmektedir. Devamlılık bağlılığının etkisinin negatif yönlü olması vizyon 
paylaşımına verilen önemin devamlılık bağlılığını azalttığını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan 
öğrenme yönlü örgütler vizyon paylaşımına daha fazla önem vererek çalışanlarının devamlılık 
bağlılığını azaltıp, örgütle özdeşleşmelerine ve amaçları içselleştirmelerine katkıda bulunabilirler.

Bu veriler H3 ün ve alt hipotezlerinin kısmen desteklendiğini ortaya koymaktadır.
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Tablo 5. Öğrenme Yönlülük Faktörlerinin Devamlılık Bağlılığına Etkisi

Faktör

Bağımlı Değişken: Devamlılık Bağlılığı
1. Adım 2.Adım 3.Adım 4. Adım

β t β t β t β t
P.V -,133 * -2,253 - - - - -,204** -2,90
Ö.B - - ,004 ,070 - - ,077 1,06
A.G - - - - ,039 ,654 ,084 ,206
R2 ,018 ,000 ,002 ,031

D. R2 ,014 ,-,004 ,-,002 ,020
F 5,078* ,005 ,427 2,974*

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

5.6. Öğrenme Yönlülük Faktörlerinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi

Öğrenme yönlülük faktörlerinin örgütsel bağlılık üzerine etkisinin incelendiği tablo 6’ da 
regresyon eşitliklerinin tümünün F değerleri modellerin açıklayıcı gücünü ortaya koymaktadır. 
Örgütsel bağlılık tek başlarına, paylaşılan vizyonun %13’ünü, öğrenme bağlılığının %17’sini, 
açık görüşlülüğün ise %20’sini açıklamaktadır. Faktörler bir arada ele alındığında, üç faktör 
örgütsel bağlılığın %27,5’ ini açıklamıştır. Etkinin yönü ve gücü açısından incelendiğinde, 
örgütsel bağlılık üzerinde en güçlü etkiye açık görüş faktörünün sahip olduğu, bunu sırası ile 
öğrenme bağlılığı ve paylaşılan vizyon faktörlerinin izlediği görülmektedir. Özellikle paylaşılan 
vizyon faktörünün etkisi (β=,132 p<0,05), diğer iki faktöre oranla çok daha zayıftır.

Tüm bu verilerin ışığı altında, çalışanlarının bağlılığını artırmak isteyen örgütlerin 
öğrenme yönlülüğe, özellikle de fikir paylaşımı, fikir eleştirisi, fikir değerlendirme gibi unsurları 
bünyesinde barındıran açık görüşlülüğe önem vermeleri ve bunu sağlayacak stratejileri 
uygulamaları ve politikaları hayata geçirmeleri gerektiği söylenebilir. Çünkü açık görüşlülük 
ve öğrenme bağlılığında daha belirgin olmakla birlikte, öğrenme yönlülüğün tüm boyutları 
çalışanların bağlılığı üzerinde yadsınamayacak bir ölçüde belirleyiciliğe sahiptir.

Yukarıdaki korelasyon ve regresyon analizlerinden elde edilen veriler doğrultusunda 
bu çalışmanın birinci ve ikinci hipotezlerinin tamamen, üçüncü hipotezinin ise kısmen 
desteklendiğini söylemek mümkündür.
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Tablo 6. Öğrenme Yönlülük Faktörlerinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi

Faktör

Bağımlı Değişken: Örgütsel Bağlılık
1. Adım 2.Adım 3.Adım 4. Adım

β t β t β t β t
P.V ,362 ** 6,544 - - - - ,132* 2,17
Ö.B - - ,415 ** 7,694 - - ,216 ** 3,47
A.G - - - - ,447 ** 8,426 ,306 ** 5,35
R2 ,131 ,172 ,200 ,275

D. R2 ,128 ,170 ,197 ,267
F 42,826 ** ,59,196 ** 71,002 35,586 **

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

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

İlgili literatürde örgütsel öğrenme ve örgütsel bağlılıkla alakalı çok sayıda çalışma 
yapılmasına rağmen, bu iki kavram arasında var olan ilişkiyi ortaya koyan çalışma sayısı pek fazla 
değildir. Çalışma, örgütsel öğrenmenin örgütsel bağlılık gibi bir sonuç doğurduğunu ve bundan 
dolayı bu iki kavram arasındaki ilişkinin incelenmeye değer bir konu olduğunu göstermektedir. 
Yaptığımız araştırmada ulaştığımız en önemli sonuç, öğrenme yönlülüğün ve örgütsel bağlılığın 
hem faktör bazında hem de bir bütün olarak birbirini önemli sayılabilecek ölçüde etkileyen 
iki kavram olduğudur. Öğrenme yönlülük ve örgütsel bağlılık arasında hem bir bütün olarak 
hem de faktör bazında ilişkilerin olması, öğrenme yönlülüğün ve örgütsel bağlılığın birbirlerini 
etkilediğini ortaya koymaktadır. Faktör bazında paylaşılan vizyonla normatif bağlılık açısından, 
bütün olarak da açık görüşlülük ve öğrenme yönlülükle örgütsel bağlılık açısından bu durum 
daha net bir şekilde gözlenmektedir. Ayrıca paylaşılan vizyonla devam bağlılığı arasında 
olumsuz bir ilişki gözlenmiştir. Tüm bu sonuçlar öğrenme yönlülükle örgütsel bağlılık arasında 
ilişki var olduğu yönündeki iddialarımızı destekler niteliktedir. Ayrıca diğer bağlılık türleriyle 
devamlılık bağlılığı arasında olumsuz bir ilişkinin bulunması duygusal ve normatif bağlılığın 
devamlılık bağlılığını azalttığı yönündeki görüşleri destekler niteliktedir. Yapılan araştırmalar, 
öğrenme yönlülüğünün ve örgütsel bağlılığın işletmeler açısından taşıdığı önem ve birbiri ile 
ilişkili olan bu iki değişkeni örgüte yansıtmasının sağladığı yararlar konusunda yöneticilere 
ipuçları sunarak onlara yol göstermektedir. Elde edilen sonuçlardan örgütler; strateji, politika 
ve özellikle de örgütlerin en önemli kaynaklarından biri olan insan kaynakları uygulamalarını 
oluştururken yararlanabilirler.
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TÜRKİYE’DE ÖZEL İSTİHDAM 
BÜROLARININ EMEK PİYASASI 

ETKİNLİĞİNE KATKILARI*

ÖZ| Türkiye ekonomisinde emek piyasası her zaman mal 
ve hizmetler piyasası ile para piyasalarını etkilemiştir. 
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren tarım sektöründe 

yoğunlaşan emek istihdamı teknolojinin ilerlemesiyle bu sektörde 
azalma göstermiş buna karşın sanayi ve hizmet sektörleri artan nüfus 
içerisinde emek arzını daha fazla talep etmişlerdir. 1946 yılında 
yapılandırılan İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) kamusal anlamda 
aracı görevi üstlenmiş ve emek piyasasında arz-talep arasındaki bilgi 
eksikliğini gidermeye çalışmıştır. Özellikle 1980 sonrası Türkiye 
ekonomisinde görülen yapısal dönüşüm ve finansal serbestleşme 
Türkiye ekonomisine yabancı sermaye girişini hızlandırmış, hizmet 
sektöründe çok sayıda yabancı sermayeli firmanın faaliyete geçmesine 
sebep olmuştur. Bunun sonucunda daha çok kendi istihdam politikaları 
eşliğinde faaliyette bulunan yabancı firmalar eğitim düzeyi yüksek, 
kendini yetiştirmiş emek sahiplerini istihdam etmemişlerdir. 2003 
yılında ise İş ve İşçi Bulma Kurumu kanunda yapılan değişiklikle 
İŞKUR adını almış ve faaliyetlerine devam etmiştir. Türkiye’de özellikle 
1990’lardan itibaren etkisini hissettirmeye başlayan kamu kesiminin 
yerini özel kesimin alması, istihdam konusunda da yerini bulmuş ve 
2004 yılından itibaren gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi emek arz ve 
talebini karşı karşıya getiren İŞKUR’un yanında Özel İstihdam Büroları 
(ÖİB) adı verilen kurumlar yapılandırılmıştır. ÖİB’ler günümüzde 21 
şehirde faaliyet göstermekte ve emek arz ve talep edenleri karşı karşıya 
getirerek İŞKUR haricinde emek piyasasının etkin işlemesinde önemli 
rol oynamaktadırlar. 
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ABSTRACT | The labor market in Turkey’s 
economy has always affected goods and services 

market and money markets. Employment of labor in 
the agricultural sector since the founding years of the 
Republic, with the advancement of technology, has been 
declined, on the other hand,industry and services sectors 
have demanded more labor supplies from an  increasing 
population. Employment Agency (İİBK) founded in 1946 as 
an intermediary government organization between supply 
and demand in the labor market tried to resolve the lack of 
information between supply and demand.  Foreign capital 
inflow to Turkey’s economy has accelerated especially after 
1980 because of the structural transformation of Turkey’s 
economy and financial liberalization and many foreign-
owned companies has begun to operate in the service 
sector. As a result of this, foreign firms operatingaccording 
to their own policies have employed workers having better 
education and qualities. In 2003, Employment Agency was 
called İŞKUR and has continued its activities. Private sector 
has started to replace public sector in Turkey since 1990, in 
line with this development,  Private Employment Agencies 
have been established along with İŞKUR since 2004 as it has 
been in devoloped countries in order to bring supply and 
demand together. Private employment agencies operating 
in 21 cities bring together the labor supply and demand and 
play an important role on the effective operation of labor 
market besides İŞKUR..
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1. GİRİŞ

Emek piyasası, ekonomi yazınında en önemli piyasa kavramlarından birisidir. Hem 
bireysel olarak hanehalklarını ilgilendiriyor olması ve hem de birikimli olarak ekonominin 
bütününü ilgilendirmesi söz konusu piyasanın önemini arttırmaktadır.

İnsanların yerleşik hayata geçmeleri ve tükettiklerinden fazlasını üretmeye başlamalarıyla 
beraber işbölümü başlamış ve tam anlamıyla olmasa bile emek istihdamı denilebilecek faaliyetlere 
girişilmiştir. Emek sahibi emeğini arz etmesinin karşılığında emek talep edenden belirli bir ücreti 
çalışması karşılığında talep etmiştir. Bunun sonucunda temel iktisat mantığı işlemiş ve arz-talep 
dengesi kurulmaya çalışılmıştır. Sonuçta arz ve talebin kimi zamanlar birbirini aştığı gözlenmiş 
ve ücretin düşüklüğü ile işsizlik gibi konular ekonomi yapıcılarını ilgilendirmeye başlamıştır. 
İktisat tarihinde 1929 Ekonomik Bunalımı sonrası işsizlik en önemli sorun haline gelmiştir. Söz 
konusu dönemde birçok emek sahibi işsiz kalmış ve borçlarını ödeyemez duruma düşmüştür.

Türkiye ekonomisi cumhuriyet dönemiyle beraber tarım ekonomisine dayalı büyüme 
göstermiş daha sonra ise çeşitli sanayileşme hamleleriyle büyümeye devam etmiştir. Ancak 
gerek tasarrufların yetersizliği gerekse ekonomideki kırılganlıklar dolayısıyla birçok yurtiçi 
veya yurtdışı kriz Türkiye ekonomisini derinden etkilemiştir. Özellikle 24 Ocak 1980 kararları 
sonrası dış piyasalara daha da bağımlı hale gelinmesi Türkiye’nin sermaye yapısını ve üretim 
motifini oldukça farklılaştırmıştır. Söz konusu dönemde gerçekleşen krizler emek piyasasını da 
etkilemiş ve işsizlik artık sıradan hale gelmiştir. Bu durumun aşılması amacıyla bazı kurumsal 
çalışmalar yapılmıştır.

İŞKUR’un yapılandırılmasının amacı emek arz ve talep edenlerin birbirleriyle haberleşme 
sıkıntısını gidermek ve piyasada gerçekleştirilen anlaşmaların hızını arttırmaktır. Son yıllarda 
gerçekleştirilen kurumsal çalışmalar ise İŞKUR’un iş yükünü hafifletecek ve özel sektörün 
piyasada daha etkin yer edinmesini sağlama amaçlıdır. Bu amaçla oluşturulan ÖİB’ler yurtdışında 
uzun yıllardır başarıyla çalışan kurumlardır. Türkiye de ise daha başlangıç aşamasındadırlar.

Çalışmada Türkiye ekonomisinde emek piyasasının gelişimi ve son yıllarda yapılandırılan 
ÖİB’ler üzerinde durulmuştur. Söz konusu kurumların çalışmalarındaki etkinlik ve politika 
önerileri de çalışmada ayrıca yer verilmiştir.

2. TÜRKİYE’DE EMEK PİYASASI VE İSTİHDAM YAPISI

İktisat okullarının emek piyasalarına özgü düşünceleri incelendiğinde; Klasikler, her arz 
kendi talebini yaratır düşüncesi ile ekonominin tam istihdam dengesinde bulunduğunu ve 
işsizliğin ancak ekonomik bireylerin kendi iradesine bağlı olarak oluşabileceğini belirtmiştir. 
Keynesyenler; ekonomi her zaman tam istihdamda dengede bulunmayabilir, bu durum var olsa 
bile istisnaidir ve ekonomi daha çok eksik istihdam düzeyinde bulunmaktadır anlayışı ile hareket 
ederek işsizliğin çeşitli biçimlerde varolabileceği üzerinde durmuştur. Yeni iktisat akımlarına 
göre ise istihdamın belirlenmesinde en temel etken eğitim, bireyin kendisini geliştirmesi gibi 
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seçeneklerle ortaya çıkan beşeri sermayedir.

Ekonomistlerin çok önemli gördükleri ve ölçmeye çalıştıkları bir diğer büyüklük, istihdam 
ve istihdam düzeyindeki gelişmelerdir. İstihdamın sözlük anlamı, kullanım, çalışma veya 
çalıştırma demektir. İstihdam sözcüğü dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılır. Geniş 
anlamda istihdam, bir ekonomide belli bir dönemde tüm üretim öğelerinin varolan teknolojik 
düzeye göre ne ölçüde kullanıldığıdır. Dar anlamda istihdam kavramı ise üretim öğelerinde 
yalnızca emek öğesi ile ilgilidir (KARAKAYALI, 2005: 12).

Emek pazarının esnekleşmesi, küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan ticaretin 
serbestleşmesinde, firmaların emek maliyetleri konusunda rekabet koşullarını eşitleyen bir 
sonuç yaratmaktadır. Dolayısıyla, yüksek emek maliyetlerine sahip olan ve esnek emek pazarında 
bulunmayan firmaların küresel pazarda rekabet avantajlarında azalma olmaktadır. Bu nedenle 
kati ücret yapılarına sahip ülkelerde işsizlik oranları daha yüksek olmaktadır (OKUR, 2004: 2).

Emek piyasasına hem ekonomik hem de sosyal açıdan bakmak gerekmektedir. İşsizlik 
ekonomik açıdan bir gelir kaybı ancak sosyal açıdan da bir kişinin kendisini topluma ait hissedip 
hissetmemesi ile ilgili bir sorundur. Birey çalışmasından bağımsız bir gelire sahip olduğu halde 
çalışma arzusunda olabilir. Buradan çalışmanın beşeriyet için bir yaşam biçimi olduğu sonucu 
çıkmaktadır. Çalışmaya olan bakış açısı dönem dönem değişikliğe uğramaktadır. Bu anlamda 
cari ücret seviyesi değil beklenen gelir ve özellikle sosyal güvenlik kapsamında olmak bir işin 
kabul edilip edilmemesinde belirleyici olmaktadır. Bu çerçevede, bireyin çalışma kararı yerine bir 
işi kabul etme sürecini etkileyen veya iş arama süresini belirleyen unsurlar ön plana çıkmaktadır 
(ATAMAN, 1999: 4).

Günümüzde Klasiklerin görüşlerinin aksine devlet de istihdam politikalarının içerisinde 
etkin bir şekilde bulunmakta, yurttaşlarının işsizlik sorunlarıyla ilgilenmekte ve ulusal geliri 
düzenleyici yardımlarda bulunmaktadır. Bu durum sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak 
görülmektedir. Bunun yanı sıra özel sektörde istihdam politikalarının bir parçası olarak piyasada 
yerini almakta ve ÖİB’ler kamu kurumları haricinde emek arz edenlerin istihdamında önemli 
rol oynamaktadırlar.

Küreselleşen dünya ekonomisinde üretim faktörlerinin hızlı ve kolay bir şekilde uluslararası 
hareketliliğe sahip olması, devletlerin uluslararası ticarettte kontrol mekanizmasının azalması 
veya tamamen sona ermesi demokrasinin kabulünün yarattığı insan hakları temelli yapı ve 
küreselleşmenin temeli olan rekabetin artmasına ve emek piyasasında yeni düzenlemelerin 
oluşmasına neden olmuştur. Özellikle böyle bir dünyada çalışan işgücünün çalışma koşullarının 
serbest piyasa mekanizmasına bırakılarak kendi kendine oluşmasına imkan vermek mümkün 
değildir. Bu yüzden emek piyasaları denetlenmeye ve düzenlenmeye her zaman ihtiyaç 
duymaktadır (DEMİRCİ, 2011: 27).

Emek piyasaları hem diğer piyasalarla önemli bağlantılar içerisinde olması ve hem de 
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hanehalklarını ilk elden ilgilendirmesi sebebiyle önemlidir. Emek piyasalarını temel olarak tam 
rekabetçi ve eksik rekabetçi emek piyasası olarak ikiye ayırabiliriz.

Tam rekabetçi emek piyasasında emek arz ve talebi gerek ülke içinde gerekse bölgesel 
iş piyasalarında denge halinde bulunmaktadır. Emek hareketliliği tam olmamakla birlikte, 
emeğin niteliği itibariyle bölgeler, işkolları ve meslekler arasındaki dağılımı optimumdur. Eşit 
işe eşit ücret ödenir ve uzun vadeli işsizlik görülmez. Tam rekabet emek piyasasında gerek 
işçiler ve gerekse işverenler arasında herhangi bir örgütlenme mevcut değildir. Ayrıca emek 
piyasası şeffaftır. Eksik rekabetçi emek piyasasında ise emek arz ve talebi piyasa şartlarına bağlı 
olarak değişir. Gerek ulusal gerekse bölgesel emek piyasalarında arz ve talep dengesizdir. Devlet 
emek piyasalarını düzenleyici hukuki, iktisadi ve kurumsal tedbirler almaz. Emek mobilitesi ve 
şeffaflık da aksar (ZAİM, 1999, 14-24’den aynen aktaran SELEK, 2005: 9–10).

Emek piyasası dinamik bir kavramdır. Teknolojik gelişmeler ve bireylerin zevkleri 
değiştikçe tercihler de zaman içinde değişecektir. Emek piyasalarını yöneten nedir sorusuna 
arz ve talep tarafındaki davranışlardır denilebilir. Bu davranışları yöneten anahtar değişken her 
ikisi için de fiyattır. Emek piyasalarında fiyat ücrete eşittir. Eğer fiyat belirlenmesi sorununda 
yoğunlaşıldığında fiyatın belirlenmesinde geleneksel iktisadi analizde teknoloji ve zevkler veri 
olarak almamaktadır. Bu fiyat belirleme süreci ise gelir dağılımı ve kaynak tahsisinde zevk ve 
teknoloji faktörünün dolaylı bir biçimde etkili olduğu anlamına gelmektedir (ATAMAN, 1999: 
19).

Türkiye’de emek piyasası kentsel ve kırsal kesim olarak kesin bir şekilde ikiye ayrılmaktadır. 
Kentsel kesimde hizmetler sektörü ön planda iken kırsal kesimde tarım sektörü ön plandadır. 
Bunun yanı sıra kentsel kesimde gizli işsizlik kavramı üzerinde pek fazla durulmazken, kırsal 
kesimin aile işletmesi yapısı sonucu gizli işsizlikten yoğun şekilde söz edilebilmektedir.

Tarım sektöründe emek yoğun üretim yapısı söz konusudur. Bu ise sözkonusu sektörde 
istihdam seviyesinin diğer sektörlere göre yüksek olmasını ortaya çıkarmaktadır. Tarım 
sektörünün büyüklüğü özellikle ülkelerin gelişmişlik düzeyleri çerçevesinde farklı düzeylerde 
oluşmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri yükseldikçe tarım sektörünün GSYİH’daki payı 
giderek azalmakta ve istihdam üzerindeki payı da giderek düşüş göstermektedir. Az gelişmiş 
ülkelerde tarım sektörünün GSYİH’daki payı % 30’un üzerinde iken gelişmiş ülkelerde bu oran 
% 3–8 arasında değişiklik göstermektedir. Tarım sektörünün büyüklüğü beraberinde birtakım 
olumsuz sorunlar yaratmaktadır. Bunların basında ülkelerin büyüme ve kalkınma çabalarına 
hizmet edecek olan sermaye birikimini sağlayamaması gelmektedir. Bunun yanı sıra yarattığı 
bir başka sorun ise, gizli işsizliktir yani sektörde istihdam edilmekte olanların bir kısmının isten 
çıkarılmalarına rağmen üretimde azalmanın olmaması durumudur (DEMİRCİ, 2011: 20).
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Tablo 1: 2004–2012 Yılları İstihdam Verileri

Yıllar
İşgücüne Katılma 

Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%)

Tarım Dışı İşsizlik 
(%)

15+ Nüfus (Bin)

2004 46,3 10,8 14,2 -
2005 46,4 10,6 13,5 -
2006 46,3 10,2 12,7 -
2007 46,2 10,3 12,66 51,943
2008 46,9 11,0 13,6 52,728
2009 47,9 14,0 17,4 53,701
2010 48,8 11,9 14,8 54,844
2011 49,7 9,8 12,3 55,837
2012 49,9 9,2 11,5 65,949

Kaynak: <www.tuik.gov.tr>, işgücü istatistiklerinden yararlanarak tarafımızdan oluşturulmuştur (Erişim Tarihi: 
30.09.2013). 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemi uygulanmıştır.

Tablo 1’de ÖİB’lerin yapılandırıldığı 2004 yılından günümüze çeşitli istihdam verilerine 
yer verilmiştir. Buna göre, işgücüne katılma oranının yıllar itibariyle arttığı, buna karşın işsizlik 
oranının da arttığı gözlenmektedir. Tarım istihdamı bir yana bırakıldığında özellikle sanayi ve 
hizmetler sektörlerindeki işsizlik ise dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durumda ÖİB’lerin ulusal 
düzeyde istihdamı arttırmak adına önemli bir konumda bulunduğu söylenememektedir. Elbette 
bu varsayımda bulunulduğunda ÖİB’lerin geçici istihdama da önem verdiği ve Türkiye’nin 
genelinde teşkilatlanmadığını da göz önünde bulundurmak gereklidir.

1950’lerde başlayarak düşen işgücüne katılma oranın temelinde, tarım istihdamının 
azalması ve köyden kente göç olgusu yatmaktadır. Kırdan kente göç sürecinde kırda işgücü 
içinde yer alan kadınlar kentte işgücü dışında görünmektedir. Diğer taraftan, kentlerde işlerin 
belirli beceriler gerektirmesi buna karşın kadınların eğitim düzeyinin göreli düşüklüğü işgücü 
dışında kalmayı kalıcı hale getirmektedir (Türkiye İş Kurumu, 2007: 28).

Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin uzatılması ve kırsala yayılması kadın işgücünün 
eğitimsizliği sorununu gidermek açısından atılan önemli ve somut bir adımdır. Bunun yanı sıra 
kırsal kesimden kente göç etmeden de hanehalkının istihdam edebilmenin yollarını aramak 
önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisini zorlayacak temel sosyo-ekonomik sorunlardan 
birisidir. Bunun sebebi özellikle fazla göç alan büyükşehirlerin altyapısının göç eden kişilerin 
tümünü kapsayacak şekilde gelişmiş olmamasıdır.

Ekonomik açıdan göçe zorlanan insanlar kentsel bölgelerde gerek istihdam olanaklarının 
sınırlı olmasından gerekse niteliksiz ve eğitimsiz olmalarından dolayı işsiz kalmışlardır. Bir kısmı 
düşük gelirli işlerde ve gizli işsiz olarak istihdam edilmişlerdir. İşsizlik sigortasının olmaması 
tamamen gelirden yoksun kalan ya da çok düşük gelirle çalışan bu insanları, bir şekilde gelir 
elde etmeye yöneltmiştir. Böylece, güvencesi olmayan, seyyar satıcılık, ayakkabı boyacılığı 

http://www.tuik.gov.tr/
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vb. gibi işlerin yapıldığı bir sektör oluşmuştur. Bu sektör içinde ne iş güvencesi, ne de sosyal 
güvenlik vardır, gelir düzeyi son derece düşük ve değişkendir. Bu noktada sorun artık bir işsizlik 
sorunundan çok bir istihdam sorununa dönüşmüştür (ATAMAN, 1999: 64).

1980’li yıllarda küreselleşme ve rekabete dayanan piyasa ekonomisinin dünyadaki 
hakimiyeti yanında, teknoloji alanında ortaya çıkan uluslararası rekabet dünya ekonomisinde 
önemli gelişmelere neden olmuştur. Dünya ekonomisinde ki bu gelişmelerin oluşturduğu yeni 
yapı, uluslararası pazar ile yerel pazarların ayrılmaz bir bütün oluşturmasına neden olmuştur. 
Artık tüm üretim faktörlerinin transfer edilebilir olması, uluslararası rekabeti arttırırken, üretim 
yapısı da tüm dünyada değişmektedir. Bu değişikliklere en kısa sürede uyum sağlayabilmek ve 
yeni üretim tekniklerini en verimli şekilde kullanabilmek için çalışma düzeninde esnekliğe 
duyulan ihtiyaç da artmıştır (BİLGİN, 2007: 3).

Küreselleşme süreciyle birlikte artan uluslararası rekabet ekonomik ve sosyal hayatı 
olduğu gibi, emekpiyasasını da yakından etkilemiş; istihdam ve işsizlik sorunlarının giderek 
ağırlaşmasına neden olmuş; bu sorunların çözümü için yeni istihdam türleri ve politikaları 
giderek önem kazanmaya başlamıştır. Tam gün istihdam şeklinden, esnek işgücü kullanımına 
geçişte radikal denebilecek gelişmeler söz konusu olmuştur. Bu eğilimin arkasındaki nedenler 
çok sayıda ve karmaşık yapıdadır. İşletmelerin dinamik pazar ortamında yaşamlarını 
sürdürebilmek için esnek bir yapıya sahip olma zorunluluğu, çalışanların tam gün istihdam 
dışındaki uygulamalara artan talebi, hükümetlerin sosyal ve ekonomik sebeplerle esnek işgücü 
çalıştırmayı teşvik etmesi bu değişimin başlıca etkenleri arasında sayılabilir (BAYPINAR, 2009: 
12).

Dünyadaki ekonomik konjonktürün, 1970 yılındaki petrol krizi nedeniyle hızlı bir 
daralma içine girmesi, küreselleşme ve çok uluslu şirketlerin önemini artırırken; şirketlerin 
üretim, yönetim ve pazarlama stratejileri ile yöntemlerinde önemli değişikliklere yol açmıştır. 
Sanayileşmiş ülkeler, mevcut ihracat seviyelerini daralan pazara rağmen koruyabilmek için 
toplam talebi sürekli canlı tutacak arayışlar içine girmişlerdir. Bu amacı gerçekleştirmenin en 
uygun yolu, ürün çeşitlemesine giderek talebi canlı tutmaktır. Böylece, teknolojik gelişmeler 
ve özellikle araştırma - geliştirme çalışmalarına hız verilmiş; kitle üretiminden, esnek ve yalın 
üretime geçilmiş; stratejik insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetiminde gelişmeler 
sağlanmıştır (SANAL, 2011: 2).

Buradan hareketle emek piyasası da farklılaşmış ve kaliteli emek talebi giderek artmıştır. 
Bu durumda da 2004 yılından itibaren Türkiye’de yapılandırılan ancak uzun yıllardır pek çok 
ülkenin emek piyasasının içerisinde bulunan ÖİB’ler önem kazanmaya başlamıştır.

3. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ AMAÇLARI VE ETKİNLİĞİ

Birinci Dünya Savaşı sonrası artan işsizlik ve yeniden yapılanma süreciyle birlikte 
ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) teşkilatlandırılması, yerel anlamda iş bulma ofislerinin 
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kurulmasına da öncülük etmiştir. Bunun altında yatan gerçek tam istihdama ulaşma hedefidir. 
Bunun bir kolu da ÖİB’lerdir. ÖİB’ler temel olarak üçe ayrılır. Bunlar: Aracılar, Nitelikli 
İşgücü Sağlayanlar, Doğrudan Hizmet Sağlayanlar (SAYIN, 2009: 271–275). Aracılar; ücretli 
istihdam büroları, yurtdışı istihdam büroları, yabancı işçi getirip çeşitli işlere yerleştiren bürolar, 
yönetici araştıran bürolar ve eğitim-işe yerleştirme kuruluşlarından oluşmaktadır. Nitelikli 
emek sağlayanlar; geçici istihdam büroları, personel kiralama büroları, kariyer yönetimi 
büroları, tamamlayıcı hizmet sunan istihdam büroları ve aracı birliklerden oluşmaktadır. 
Doğrudan hizmet sağlayanlar; ihtiyaç fazlası personele istihdam hizmeti veren bürolar, iş arama 
danışmanlıkları, personel yönetim danışmanlıkları, istihdam ilan büroları ve tele-istihdam 
bürolarından oluşmaktadır (CAM, 2008: 26–29).

Bilinen ilk ÖİB 19. yüzyılın başlarında ABD’de ortaya çıkmıştır. Tomas Martinez, 1976 
tarihli “İşgücü Pazarı: Özel İstihdam Bürolarının İncelenmesi” adlı kitabında, 1819 yılında 
yayınlanmış “Protestan İşverenlerin ve İşçilerin Bürosu” isimli kitaptan alıntı yaparak en eski 
ÖİB’nin bu dönemde faaliyet gösterdiklerini belirtmiştir. Ayrıca Martinez, ilk büyük ölçekli 
ÖİB olan Amerika Göçmen Bürosu’nun 1863 yılında ABD’de ortaya çıktığını yazmıştır. Sağlam 
ve yetenekli işçileri pek çok Amerikan işvereninin hizmetine sunan bu şirket, işverenlerden 
aldığı hizmet bedelinin yanında Amerika’da iş arayan Avrupalılardan da kayıt ücreti toplamıştır 
(ERKAN, 2008: 13–14).

Avrupa’da ve tüm dünyadaki gelişmeler ışığında görülmüştür ki kamu istihdam kurumları 
ile ÖİB’lerin birlikte çalıştıkları ülkelerde, çalışma yaşamı daha dinamik eğitim ve yeniden eğitim 
konusunda daha verimlidir. Artan işsizlik ve değişen piyasa koşulları karsısında işletmelerin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamada ÖİB’lerin varlığı kaçınılmazdır (PUL, 
2006: 127).

Türkiye’de ÖİB’lerin batı dünyasında olduğu gibi uzun bir geçmişi bulunmamaktadır. 
Avrupa’da ÖİB’lerin ortaya çıkışı 1940’lı yıllara kadar uzanırken Türkiye’de ortaya çıkmalarının 
geç olmasının sebebi özellikle emek piyasası yapısının rekabetçi bir yapıda olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Özellikle kamunun yoğun şekilde müdahalesi, özel sektörün gelişiminin 
1990’lı yıllardan itibaren hız kazanması, eğitimli nüfusun sayısının da buna paralel olarak geç 
artışı bu süreci daha da yavaşlatmıştır. Ayrıca Türkiye’nin ekonomik yapısı dab u gecikmenin 
bir nedenidir. İstihdam kurumları diğer kurumlar gibi toplumların ihtiyaçları doğrultusunda 
oluşmuş kurumlardan biridir. Türkiye’nin tarıma dayalı olmakla birlikte pazara yönelik olmayan 
bir üretim yapısına sahip olması, bu yönde bir ihtiyacın doğmasını geciktirmiştir (GÖRÜCÜ, 
2008: 22).

İş aramaya aracılık eden firmalar özel istihdam bürosu olarak adlandırılır. Aracı firmalar 
İŞKUR’dan yetki almak şartıyla faaliyetlerini yürütür. Bu uygulama özellikle AB ülkelerinde 
göçmen, kaçak ve kayıt dışı çalışanların, alt sınıfların ya da sınıf dışı kabul edilenlerin istihdamını 
sağlamaya çalışan bir yapılanmadır. Fakat bu uygulamada grev, toplu sözleşme, izin, kıdem 
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ve ihbar tazminatı yoktur. İşveren açısından ucuz iş gücü sağlanır. Tazminat gibi haklardan 
kurtulabilme gibi getirileride vardır. İstihdam bürolarının en bilinenleri arasında internet 
üzerinden faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır (KAYA, 2009: 2).

Türkiye’de 2004 yılından itibaren yasal olarak faaliyetlerini yürüten ÖİB’ler, İŞKUR’un 
yanında özel sektöre işçi yerleştirilmesinde yardımcı bir rolü bulunmaktadır. Yıllar itibariyle 
giderek artmakta olan ÖİB’ler bulundukları ilin işgücü yapısı ve sektör yapısına göre işe 
yerleştirmelerde farklılık taşımaktadır.

Son yıllarda işsizlik sorununun çözümünde aktif istihdam politikası tedbirlerinin ve emek 
piyasasının esnekleştirilmesinin ağırlıklı olarak benimsendiği ve bu kapsamda kamu istihdam 
kurumları yanında, ÖİB’lere de yer verildiği görülmektedir (KUZGUN, 2008: 1233–1234).

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, artan tüketimi, üretimi 
ve istihdamı da beraberinde getirmektedir. Artan tüketim ihtiyacı eğer yurtiçi üretimle 
karşılanamazsa yurtdışından ithalat yoluyla ülke ekonomisine girer. Bu da ulusal gelirden 
sızıntı şeklinde belirtilir. Gelişmekte olan ve kırılgan yapıda ekonomilere sahip ülkelerde 
rasyonel yöntem istihdam artışı sağlayarak üretimi arttırmak yoluna gitmektir. Ancak bu da 
ekonomilerin içerisinde bulunduğu çeşitli darboğazlar sebebiyle – sermaye eksikliği, ara ve 
yatırım malının ucuz şekilde elde edilememesi – kolay kolay sağlanamamaktadır. Eğer bunlar 
sağlanırsa da istihdamı arttırmak için emek arz ve talep edenleri birbirleriyle karşılaştırmak her 
zaman mümkün olamamaktadır. Bunun için de iş arama kurumları gerek kamu gerekse özel 
girişim tarafından koordine edilmektedir.

ÖİB’ler küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Rekabetin her alanda 
yaygınlaşması bu alana da sıçramıştır. Ayrıca iş arayan kişiye herhangi bir maliyet yüklememesi 
bu bürolardan yaygın bir biçimde yararlanılması olanağını sunmaktadır. Ancak kamu iş bulma 
kuruluşları ile özelleri arasında bir rekabet söz konusu değildir. Özel iş bulma büroları daha çok 
geçici işler veya kısa süreli kontratlarla çalışılan işler alanında faaliyet göstermektedir, böylece 
iş arayan kişilerin emek piyasasına girişleri kolaylaşarak buradan kalıcı işlere geçiş yapabilme 
olanağı artmaktadır (ATAMAN, 1999: 97).

Ancak ÖİB’ler kuruldukları ülkelerde bir sömürü kurumu haline geldiklerinin 
düşünülmesinden dolayı tepki de çekmektedirler. Özellikle Türkiye’de kuruldukları 2004 
yılından beri işçilere daha çok geçici iş sağlamaları, işyerlerine kiralamaları, iş yerleri ile sözleşme 
yapmaları aslında söz konusu kuruluşların yapıları bu olsa bile tepki çekmektedir.

Özellikle 2000’li yıllarda Türkiye’ye sermaye girişinin hızlanması üretimi ve sanayileşmeyi 
de arttırmıştır. Bu durum istihdam edilecek işgücünün bulunmasını gerektirmiş ve İŞKUR 
bu süreçte tek başına yeterli olmamıştır. Bu yüzden yabancı sermayeli şirketlerin de devreye 
girmesiyle özellikle AB’ye uyum sürecinde ÖİB’lerin yapılandırılması hızlanmıştır.
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Tablo 2: Yıllar İtibariyle Yaş Gruplarına Göre İşe Yerleştirmeler

Yaş 
Grubu

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

15–19 608 1480 836 298 779 3345 1808 1148 20
20–24 5400 9983 7150 6379 11965 23605 5943 2855 264
25–29 6353 10518 9466 7265 17837 37157 6341 3945 325
30–34 3822 7030 5229 3806 7449 15656 2881 1443 242
35–39 2273 3210 2624 1963 3400 6439 1551 622 143
40–44 1607 1848 1402 986 1535 2694 739 340 103
45–54 1840 1323 849 563 843

1596 527 226 80
55-64 462 166 95 68 27
65+ 30 6 - 40 17 27 4 1 -

Toplam 22395 35564 27651 21368 43852 90519 19794 10580 1177
Kaynak: <www.iskur.gov.tr>, özel istihdam büroları istatistiklerinden yararlanarak tarafımızdan oluşturulmuştur 

(Erişim Tarihi: 30.09.2013).

Tablo 2’de ÖİB’lerin kurulduğu 2004 yılından 2012 yılının sonuna kadar işe yerleştirme 
sayıları yaş gruplarına göre belirtilmiştir. Buna göre yıllar itibariyle en fazla işe yerleştirilen yaş 
grubunun 25–29 olduğu görülmektedir. Bu durum ÖİB’lerin özel sektör ve geçici işgücünü 
daha çok istihdam ettiği düşünüldüğünde normal karşılanmaktadır. Bu yaş grubunu 20–24 ve 
30–34 izlemektedir. Bu durum ÖİB’lerin genç nesil istihdamında önemli rol oynadığı şeklinde 
yorumlanabilmektedir.

Tablo 3: Yıllar İtibariyle Şehirlere Göre Özel İstihdam Bürolarının İşe Yerleştirmeleri

Şehirler 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Adana 106 50 50 21 9 66 34 31 -
Ankara 1209 2109 1333 1111 1321 1362 1553 1861 675
Antalya 6188 1740 1952 505 127 174 368 21 -
Balıkesir - - 4 13 21 3 - - -

Bursa 783 765 850 529 16461 715 644 588 37
Denizli 35 43 31 6 - - - - -

Diyarbakır 8 35 46 50 52 - - 47 -
Elazığ - - - - - - 65 3 -

Eskişehir 402 496 114 259 218 150 93 186 155
Gaziantep 112 213 263 210 112 205 236 80 3

Hatay - - - - 19 36 28 - -
İstanbul 10673 24500 20619 14772 21294 73554 6657 3149 307

İzmir 1496 1893 1634 3416 2432 1237 569 350 -
Kayseri 114 144 405 94 370 3732 875 - -
Konya 104 28 14 30 - 1 - - -
Kocaeli 375 212 84 255 307 - - - -
Manisa 18 2465 - - 1024 9133 8555 4165 -
Mersin - - - - - 1 25 - -
Muğla 0 5 19 5 19 35 69 70 -

Sakarya 152 52 31 36 17 92 - - -
Tekirdağ 575 655 192 47 48 20 23 29 -
Trabzon 0 8 10 9 - - - - -
Şanlıurfa - - - - 1 3 - - -

Kastamonu - 45 - - - - - - -
Samsun 40 21 - - - - - - -

Uşak 5 85 - - - - - - -
Toplam 22395 35564 27651 21368 43852 90519 19794 10580 1177

Kaynak: <www.iskur.gov.tr>, özel istihdam büroları istatistiklerinden yararlanarak tarafımızdan oluşturulmuştur 
(Erişim Tarihi: 30.09.2013).

http://www.iskur.gov.tr/
http://www.iskur.gov.tr/
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Tablo 3’te ÖİB’lerin yıllar itibariyle kuruldukları işe yerleştirme sayıları görülmektedir. 
Bu tablodan çıkarılacak en önemli nokta herhangi bir sanayileşmenin veya nüfus fazlalığının 
esasında doğrusal açıdan çok da önemli olmadığı gözlenmektedir. Özellikle İstanbul’da 2008 
yılında işe yerleştirmede yaşanan keskin düşüş bunun göstergesidir. Bursa’da ise 2008 yılında 
İstanbul’un tam tersi bir durum yaşanmış ve işe yerleştirme sayısında çok önemli bir artış 
gözlenmiştir. Ankara’da gözlenen nispeten düşü işe yerleştirme oranları söz konusu şehrin daha 
çok memurların ikametinde olmasıdır.

Tarıma dayalı işsizliğin en önemli sorunu parçalı toprak yapısı ve çok çocuklu aile yapısı 
sebebiyle ortaya çıkan gizli işsizlik kavramıdır. Bu durum istatistiklerde hanehalkının işgücüne 
dahil görülmesine rağmen aslında verimlilik açısından toplam istihdam ve ulusal verimliliğe 
hiçbir katkıda bulunmayan işgücü topluluğunu oluşturur.

ÖİB’lerin nitelikleri; faaliyetlerinde işe yerleştirmenin birinci veya ikinci amaç olarak yer 
alması, faaliyetlerini yerlerine getirirken işçi veya işverenden belirli bir ücret alması, özel hukuk 
hükümlerine bağlı olarak çalışması, kar amaçlı çalışabildikleri gibi aldıkları ücreti masraflarının 
karşılanması için kullanarak yardım şeklinde çalışabilmesi, kamu otoritesinin iznine ve 
denetimine tabi olmaları, işe yerleştirme verdikleri alanların daha çok uzman eleman ihtiyacı 
duyulan ve kamu istihdam kurumlarınca karşılanmasında güçlük bulunan veya gecikilen 
meslekler olmasıdır (GÖRÜCÜ, 2008: 23).

Türkiye’deki ÖİB’lere bakıldığında, bu büroların özel sektördeki işletmelerin emek 
ihtiyaçlarının karşılama konusunda faaliyet gösterdiği görülmektedir. Kamu alanında ise İŞKUR 
faaliyet göstermektedir. Ancak İŞKUR ile ÖİB’ler arasındaki ilişki dolayısıyla Kurum kendisinin 
karşılayamadığı bazı iş başvurularının Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki uygulamaya benzer 
nitelikte özel istihdam kurumlarına yönlendirmektedir. Uygulamada özel sektördeki açık işlerle 
ilgili bilgilerin çoğunluğu İŞKUR’a ulaşmamakta, tanıdık vasıtasıyla veya büyük şirketlerin 
insan kaynakları bölümleri aracılığıyla yapılmaktadır. Özel bürolar bu boşluğu doldurmakta 
ve şirketlerle ilişki kurarak açık işlerin bürolar eliyle doldurulmasını sağlamaktadır. Böylelikle 
özel bürolar hem İŞKUR’ un iş piyasasından daha geniş oranda bilgi almasını, hem de istihdama 
katkı sağlamaktadırlar (PUL, 2006: 136).

Türkiye’de İŞKUR yanında ÖİB’lere yer verilmesi, iş arama kanalları arasında kurumsal 
kanalların payının artmasına neden olacaktır. Bunun yanında İŞKUR tarafından ÖİB’lere ilişkin 
verilerin yıllar itibariyle düzenli ve ayrıntılı olarak toplanması koşuluna bağlı olarak, Türkiye’de 
emek piyasasına dönük ayrıntılı veri bulmadaki boşluğun giderileceği düşünülmektedir. Böylece, 
genel olarak ve il düzeyinde emek piyasasında emek arzına ve talebine ilişkin zaman serilerine 
dayalı analizlerin yapılmasını mümkün olacaktır. Bu nedenle ilk günden sistematik bir şekilde 
veri toplanması gerekmektedir. Buna dikkat edilmesi, İŞKUR’un daha iyi hizmet vermesini 
sağlayacaktır (KUZGUN, 2008: 73–74).



ÖZÇALIK, DURMUŞ | The Contribution Of Private Employment Agencies To Labor Market Efficiency...

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 7 * Year 2014

50

ÖİB’ler esnek çalışma yaşamına uygun işgücünü rekabetçi şekilde elde edebilmekte 
ve yönlendirebilmektedir. Ayrıca ÖİB’ler şirketlere etkin dışsal bir çözüm olarak işgücü 
ihtiyaçlarındaki esnekliği yönetmelerini sağlarlar1. ÖİB’ler iş aramada önemli bir görev 
üstlenmektedirler. Bunlar sadece işgücünü işe yerleştirmekle kalmaz gerektiği takdirde eğitim 
ve danışmanlık hizmeti de vermektedirler (KOELTZ, 2012: 1).Öncelikle yabancı sermayeli 
şirketlerin büyükşehirlerde açtıkları şubeleri daha sonra yerli sermayeye ait ÖİB’ler izlemiş ve 
2010 yılında toplam şube sayısı 295’e ulaşmıştır. Bu sayının daha da artması beklenmektedir.

Türkiye genelinde ÖİB’lerin sayıca dağılımı ve etkinliği, illerin sosyo-ekonomik gelişme 
düzeyine ve il emek piyasasının özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. İl düzeyinde, 
hizmet sektörü ve sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payları yanında; hizmet sektörünün 
ve imalat sanayinin gelişme kapasiteleri ve büyük ölçüde emek yoğun teknolojilere dayanması 
da ÖİB’lerin etkinliğinde belirleyici faktördür (KUZGUN, 2008: 85).

Küresel ekonomideki olumlu gelişmelere rağmen dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
kalıcı ve uzun süreli işsizlik sorunu ciddiyetini korumaktadır. Yapılan gözlemler ve araştırmalar 
Türkiye’de işsizlik sorununun gerek geçiş ekonomisinin sorunlarından gerekse emek piyasasının 
katılıklarından kaynaklandığını göstermektedir. Bu yüzden uzunvadeli ekonomik ve sosyal plan, 
politika ve stratejilerin önemi ortadadır. Gerek işsizliğinönlenmesine ve mevcut işgücünün 
geliştirilmesine yönelik aktif işgücü politikalarının gerekse işsiz kalmanın etkilerini en hafife 
indirecek pasif işgücü politikalarınınuygulanmasında kamu istihdam kurumlarının rolü ise 
tartışılmazdır (Türkiye İş Kurumu, 2007: 29).

4. SONUÇ

2004 yılında İŞKUR’a ek olarak emek piyasasında arz ve talebin rasyonel şekilde 
düzenlenmesi için kurumsallaştırılan ÖİB’ler AB’ye uyum sürecinde Türkiye’nin üyelik yolunda 
attığı önemli adımlardan birisidir.

Türkiye ekonomisinin son yıllarda en önemli sorunlarından birisi haline gelen eğitimli 
genç işsiz sayısının artışı ÖİB’lerin faaliyete geçmesine rağmen azalmamaktadır. Bu durum 
söz konusu yaş grubu olarak gösterilen 20–24 yaş grubunun işe yerleştirilmelerinde dikkat 
çekmektedir. Türkiye’de yerleşik olan ÖİB’lerin şehirlere göre dağılımı, nüfusun fazla olduğu 
yerlerde işsizliğin de sıklıkla görüldüğü gerçeğini bir kez daha göstermektedir.

ÖİB’lerin İŞKUR gibi çalışması kimi kesimlerin modern kölelik tanımlamalarıyla 
tepkisini çekerken AB’ye uyum sürecinde ve emek piyasasının etkin işlemesi konusunda Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunduğu açıktır. Bunun yanı sıra ÖİB’leri içeren çeşitli iş kanunlarının 
toplumun her kesimini memnun edecek şekilde yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu durum 
akıllardaki soruları da giderecektir.

ÖİB’ler tarafından istihdam edilen kişilerin genel eğitim durumu incelendiğinde aslında 
1 . <http://www.eurociett.eu/index.php?id=75>, Erişim Tarihi: 11.12.2013.
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İŞKUR’a ek olarak daha eğitimli bir kesimin istihdamına yardımcı olduğu görülmektedir. 
İŞKUR genel olarak ilköğretim düzeyinde istihdam olanağı bulamayan emek arzı sahiplerinin 
başvurdukları bir kurum olmaktadır.

ÖİB’ler sayesinde geçici şekilde de olsa istihdam edilen bireyler, öncelikle bireysel daha 
sonra ulusal tasarrufları arttırarak dolaylı yoldan Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından 
yatırım eksikliği ve cari açık sorununa da az da olsa çare olabilirler.

ÖİB’lerin Türkiye geneline yaymak politika yapıcılarının başlıca görevi olmalı ve İŞKUR’un 
yükünün hafifleyerek genel anlamda emek piyasasında düzenleyici bir kurum görevi görme işlevi 
yüklenebilmelidir. Özel sektörün söz konusu piyasaya girmesi ekonomiye dinamizm kazandırıp 
işsizlik sorunun kökten olmasa da bir anlamda çözebilecektir. Ekonomide genel anlamda işsizlik 
sorununu çözülmesi ise yapısal nedenlerin yıllar itibariyle çözümlenmesine bağlı olup emek 
piyasasının Türkiye’nin sorunlu piyasası olmaktan çıkarılmalıdır.

5. KAYNAKÇA

[1] ATAMAN, Berrin Ceylan (1999); İşgücü Piyasasında Kurumsallaşma-Avrupa Birliği Modeli ve 
Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Yayın No: 583, Ankara.

[2] BAYPINAR, Başar (2009); “Geçici İstihdam Büroları Aracılığıyla Çalışma: Bir Alan Araştırması”, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

[3] BİLGİN, Zehra Esra (2007); “Özel İstihdam Büroları ve Türkiye’deki Görünümü”, Uludağ 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

[4] CAM, Erdem (2008); “Özel İstihdam Büroları ve Çeşitleri”, Çimento İşveren Dergisi, S:1, ss.20–31.

[5] DEMİRCİ, Sertaç (2011); “Türkiye’de İstihdam Aracılık Hizmetlerinde Özel İstihdam Bürolarının 
Rolü”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

[6] ERKAN, Buğrahan (2008); “Özel İstihdam Bürolarının İşgücü Piyasasının Düzenlenmesindeki 
Karşılaştırmalı Rolü”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul.

[7] GÖRÜCÜ, İbrahim (2008); “Türkiye’de İstihdam Hizmetlerinde Değişim ve Uygulama Sonuçları”, 
Kamu-İş Dergisi, C:10, S: 2, ss.19–42.

[8] KARAKAYALI, Hüseyin (2005); Makro Ekonomi, Emek Matbaacılık, Manisa.

[9] KAYA, Bahar (2009); “Özel İstihdam Büroları”, İzmir Ticaret Odası Yayınları, İzmir.

[10] KOELTZ, Dona (2011); “Employment Services”, <www.ilo.org>, Erişim Tarihi: 02.01.2012.

[11] KUZGUN, İnci (2008); “Ege Bölgesinde Özel İstihdam Büroları”, Journal of Yaşar University, C: 3, 
S: 10, ss.1233–1251.

[12] KUZGUN, İnci (2008); “Manisa İlinde Özel İstihdam Bürolarının Etkinliği”, Celal Bayar 
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C: 15, S: 2, ss.73-87.

[13] OKUR, Ahmet (2004); “Küreselleşmenin Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri”, Celal Bayar 

http://www.ilo.org/


ÖZÇALIK, DURMUŞ | The Contribution Of Private Employment Agencies To Labor Market Efficiency...

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 7 * Year 2014

52

Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C:11, S:2, ss.1-10.

[14] PUL, Emine (2006); “Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri’nde İstihdam Bürolarının Yapısı, Gazi 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

[15] SANAL, Engin (2005); “Özel İstihdam Bürolarının Artan Önemi ve Buna Neden Olan Etkenler”, 
<www.toprakisveren.org.tr/2002-54-enginsanal.pdf>, Erişim Tarihi: 25.12.2011.

[16] SAYIN, Ali Kemal (2009) “Private Employment Agencies: Case of Turkey”, İstanbul Üniversitesi, 
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S: 57, ss.269–280.

[17] SELEK, Cihan (2005); “Türkiye’de İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Faaliyetleri ve Özel İstihdam Büroları”, 
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

[18] Türkiye İş Kurumu (2007); Stratejik Plan 2008–2012, Ankara.

[19] <http://www.eurociett.eu/index.php?id=75>, Erişim Tarihi: 11.12.2013.

[20] < http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/ozelistihdamburolari/istatistikibilgiler.aspx#dltop> (Erişim Tarihi: 
30.09.2013).

[21] <http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist> (Erişim Tarihi: 30.09.2013).

http://www.toprakisveren.org.tr/2002-54-enginsanal.pdf


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
“Kamu ve Özel Sektöre Dair 

Uygulamalı Bir Analiz”

ÖZ| Kurumsal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın ana 
unsurlarından biri olan kurumsal sosyal sorumluluk, 
kurumun bir şekilde ilişki içinde olduğu, etkilediği/

etkilendiği tüm paydaşlara karşı sorumlu ve etik davranması 
ilkesine dayanır. Kurumsal açıdan öncelikle üst düzey yöneticilerin 
benimsemesi gereken bu ilke ve amaç, aynı zamanda tüm çalışanlarca 
içselleştirilmeli ve kurum, toplumdan ve çevreden soyut bir varlık 
olarak değil, toplumsal yapının bir parçası olarak işlev görmelidir. 
Bu kapsamda çalışmanın amacı, Ardahan ili örneğinde kamu ve özel 
sektör çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk bilincini ölçmektir. 
Çalışmada 20 farklı kurumdan, 118 kişi ile yüz yüze görüşülerek 
anket uygulanmış, değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti 
Ki-Kare testi ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kamu 
Sektörü, Özel Sektör 

Jel Kodu:  M10, M14

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

Cilt 5, Sayı 7, 2014
ISSN : 1309 - 4289

Atıfda bulunmak için... | KURTBAŞ, S. (2014). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kamu ve Özel Sektöre Dair Uygulamalı Bir 
Analiz”. KAU IIBF Dergisi, 5(7), 53-84. 

Sinan KURTBAŞ
İktisatçı 
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
s.kurtbas@hotmail.com
.

Makaleyi çevrimiçi görüntülemek için QR 
Kodu okutunuz.



CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 

“An applied Analysis for Public 
and Private Sector”

ABSTRACT | The corporate social 
responsibility which is one of the main factors of 

sustainable development depends on the principle that 
the corporation should behave ethically and should be 
responsible for all the stakeholders which it affects and 
by which it is affected and with which it has relations. 
This principle which should be adopted especially by 
senior managers must be internalized by all workers and 
the corporation shouldn’t be abstracted from society and 
environment. Contrary to this should be an integral that 
the society absorbs. In this context; the aim of this work is 
to measure the corporate social responsibility awareness 
of public and private sector workers in Ardahan. In this 
work; A questionnaire has been applied to 118 person 
by talking face to face, The intensity and direction of 
interaction between parameters have been analyzed by 
Chi-square Tests..

Keywords: Corporate Social Responsibility, Public Sector, 
Private Sector .

Jel Code:  M10, M14

Sinan KURTBAŞ
Economist 
Social Assistance
s.kurtbas@hotmail.com

Scan QR Code to see this article online

Cite this paper | KURTBAŞ, S., (2014). “Corporate Social Responsibility “An Applied Analysis For Public And Private Sector”. 
KAU IIBF Dergisi, 5(7), 53-84.

Kafkas University Journal of 
Economics and Administrative 

Sciences Faculty 
Vol. 5, Issue 7, 2014
ISSN : 1309 - 4289



Kurumsal Sosyal Sorumluluk “Kamu ve Özel Sektöre Dair Uygulamalı Bir Analiz” | KURTBAŞ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 7 * Yıl 2014

55

1. GIRIŞ

Toplumsal süreçlere yön veren çok sayıda bileşen vardır. Emile Durkheim’a göre, her 
toplumsal grup bölümlerden kurulu bir bütündür; böylesi bir grubun tutunabilmesi için her 
bölüm, bütünün devamını sağlayacak biçimde davranması gerekir (1949: 8). Bu işlevselci 
yaklaşım, çağcıl kurumlar açısından bir kat daha önemlidir. Zira modern toplum, kurumların 
sadece iş hayatını değil, bütün toplumsal alanı kuşattığı bir kurumlar ağı ve kompleksidir. Bu 
çerçevede, kurumlar kompleksine dönüşmüş modern pazarlama ortamında, farklılaşabilmenin 
yegâne yolu markalaşmadan geçmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde bütün kurumların 
bulunmak istediği nihaî nokta olan “markalaşma” ise, tek bir isim veya logo değil; duygusal 
kazançlar, nitelikler, kullanım tecrübeleri, ikonlar ve simgeler bütünüdür (Kurtbaş, 2007: 
51)”. Kurumların çalışanlarıyla, toplumla, müşterileriyle, hissedarlarıyla, tedarikçileriyle hatta 
rakipleriyle bile duygusal bağ kurabilmeleri markalaşma açısından son derece önem taşır. Bunu 
sağlayabilmenin önemli yol ve yöntemlerinin biri de “sosyal sorumluluk” bilinci ve iradesidir.

Sanayileşmeyle başlayan kitlesel üretim bilinci, beraberinde devasa ticari faaliyetleri 
getirmiştir. Kitlesel üretim mekanizmaları modernist düşüncenin ekonomik ayağını 
oluşturmakla birlikte, küresel çaptaki dönüşümün olumsuz sonuçlar doğurduğu da açıktır. Finans 
krizleri, işçi güvenliği ve çevre kirliliği gibi küresel ölçekli sorunlar, kurumsal sosyal sorumluluk 
bilincinin oluşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluğun geliştirilmesi 
amacıyla atılmış adımlar bulunmakla birlikte, yapılan araştırmalar neticesinde ortaya konulan 
kavramsallaştırmalar literatürün zenginleşmesi açısından önem taşımaktadır (O’Donovan, 
2002: 344). “Howard Rothmann Bowen, 1953 yılında yayınlanan Social Responsibilities of the 
Businessman adlı kitabında “sosyal sorumluluk” kavramını ilk kez kullandığında, işin bugünkü 
boyutlarına erişeceğini düşünmüş müdür bilinmez ama bugün kurumsal sosyal sorumluluk, 
şirketlerin temel gündem maddelerinden birine dönüşmüş durumdadır. Şirketlerin, bir şekilde 
ilişki içinde oldukları ve etkilendikleri tüm paydaşlara karşı sorumlu ve etik davranması ilkesine 
dayanan kurumsal sosyal sorumluluk dönemden döneme, şirketten şirkete değişen çeşitli 
biçimlerde karşımıza çıkmaktadır (Mediacat, 2011: 2)”.

Bu çalışmada Ardahan ilinde çoğunluğu yönetici pozisyonundakilerden oluşan 118 kişiye 
yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanmıştır. Ardahan ilinin “henüz” denebilecek kadar kısa 
bir süredir il olması çok farklı sektörlerden, farklı kurumlardan, çok sayıda yöneticiye erişmeyi 
olanaklı kılmıştır. Böylece ildeki farklı sektörlerden, değişik kurumlardan, farklı pozisyonlardaki 
yöneticiler başta olmak üzere, kamu ve özel sektör çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk 
bilinçleri analiz edilmiştir. Neticede bu çalışma/sonuçlar, özelde kurumsal sosyal sorumluluk 
bilincini analiz ettiği kadar, kurum kültürü ve iklimi hakkında da tespitlerde bulunmaktadır.
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2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü incelendiğinde, sosyal kelimesinin “toplumla ilgili, 
toplumsal” kelimeleriyle kavramsallaştırıldığı görülmektedir (www.tdk.gov.tr). Literatürde 
ise sosyal sorumluluk kavramı, toplumsal sorumlulukla eşanlamlı olarak da kullanılmaktadır. 
Sosyal sorumluluğa ilişkin tanımlar incelendiğinde, işletme ve toplum arasındaki yazılı veya 
sözlü anlaşmalar silsilesi öne çıkmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında geleneksel ve yeni dönem arasındaki 
farklar, yönetim anlayışındaki değişime paraleldir. Dünya ekonomik sistemindeki değişim, 
siyasal politikaların yeniden üretimi ve küreselleşme sosyal sorumluluk algısında önemli 
bir değişime öncülük etmiştir. Geleneksel ve yeni dönem kurumsal yapı arasındaki farklar 
incelendiğinde, dikkatlerin üretim süreçlerinden tüketici ve doğal kaynaklara yöneldiği 
görülmektedir. Özellikle paydaşların yaşam kalitesi, doğa ile uyumlu mal ve hizmet sunumu, 
çevre kaynaklarının kullanımı ile korunması ve tüketici bilinci gibi konular öne çıkmaktadır 
(Tokgöz ve Önce, 2009: 250-256). İşletme faaliyetleri toplumsal yaşamdan yalıtılmış biçimde ele 
alınamaz. Kitlelere yönelik mal ve hizmet üreten kuruluşlar günümüzde, sadece mal ve hizmet 
üreterek kâr elde etme anlayışından uzaklaşmakta, dünyanın daha yaşanılır olması ve toplumun 
gelişmesi için evrensel ve sosyal sorumlulukları olan kuruluşlar haline gelmektedir (Ural’dan 
aktaran Kalender, 2008: 34). Kurumsal sosyal sorumluluk, bir kuruluşun sadece ekonomik 
değil; yasal, ahlâkî ve hayırseverlikle ilgili sorumluluklarını da aynı anda yerine getirmesi 
(Carroll’dan aktaran Kalender, 2008: 43) olarak görülmektedir. Bu çerçevede işletmeler, içinden 
çıktığı topluma karşı görev ve yükümlülüklerinin bilincinde olmalı, toplumsal gelişime katkı 
sağlayacak adımlarla kendilerini kabul ettirmelidir. Böylelikle hem toplumsal yaşam, hem de 
işletme çıkarları sorunsuz biçimde şekilleneceği gibi, toplumsal fayda ve kurumsal araçlar ortak 
paydada buluşturulabilir (Berker, 2008: 8-9; Peltekoğlu, 2001: 168). Kurumsal sosyal sorumluluk 
bu işlevsel ikileme olumlu katkı sağlama açısından, modern bir uygulama türü olarak, kurumlara 
tinsel bir değer katmaktadır.

Bu açıdan sosyal girişimler, sosyal sorumluluğa ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu türden faaliyetler kurumlar tarafından atılan büyük adımlar 
olarak nitelendirilmekle birlikte, kurumsal sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi açısından 
temel oluşturmaktadır. Belli bir sosyal amaç üzerinde ilgiyi yoğunlaştırmak için fon, bağış ya da 
gönüllü toplamak üzere gerçekleştirilen sosyal amaç teşvikleri en önemli sosyal girişimlerdendir. 
Kurumsal gelirlerin sosyal alanlara aktarılmasını sağlayan sosyal amaç bağlantılı pazarlama 
ile ürünlerin bilinçli olarak tüketilmesine aracılık eden kurumsal sosyal pazarlama türleri de 
bu bağlamda değerlendirilebilir. Ayrıca kurumsal hayırseverlik, toplum gönüllülüğü ve sosyal 
açıdan sorumluluk taşıyan iş uygulamaları da sosyal sorumluluk projelerine dönük sosyal girişim 
uygulamalarıdır (Kotler ve Lee, 2006: 23-24)”. İster isteğe bağlı, isterse farklı değer yargıları 
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ile oluşturulmuş olsun, sosyal sorumluluk bilincindeki işletmelerde temel hedef, kurumsal 
plânlamaların ve ekonomik kaygıların toplumsal hedeflerle çakışmaksızın sürdürülebilmesidir. 
Bu amaçla işletme yönetimi, gerek üretim ve hizmet plânlamaları, gerekse sosyal programlar 
aracılığıyla paydaşları bir araya getirir. O halde işletmelerin sosyal güce sahip olmalarının, o 
gücü doğru ve etkin kullanmaları bakımından önemi yadsınamaz. Aynı biçimde sosyal gücünün 
farkında olmayan ya da sahip olunan gücü doğru kullanamayan işletmeler varlığını sürdürmede 
ya da en azından etkinliğini muhafaza etmede zorlanacaktır. Özüpek, sosyal birer varlık olarak 
nitelendirdiği işletmelerin üstlenmesi gereken sosyal sorumluluklarını sekiz başlıkta toplamıştır 
(2004: 46): (a) Çalışanlara karşı her türlü maddî ve manevî tatmini sağlayarak onları motive 
etmek, (b) tüketiciye hizmet etmek ve tüketiciyi korumak, (c) bireylerin refah ve mutluluğu 
için çalışmak, (d) işsizlik, sefalet, hastalık vb. sorunlara karşı kendini görevli sayarak çözüm 
için üstüne düşeni yapmak, (e) servet ve gelir dağılımında toplumda adaleti sağlamak için 
üstüne düşeni yapmak, (f) doğal kaynakların akılcıl kullanımını ve korumasını sağlamak, (g) 
çevre kirliliğine yok açmamak veya gereken önlemleri almak, (h) çevredeki sanatsal, kültürel 
varlıkları ve faaliyetleri korumak ve desteklemek. Bu bağlamda “işletmelerin üstlendiği sosyal 
sorumluluğun mahiyeti ne olursa olsun toplum, işletmelerin hedef kitlesini de içine alan geniş 
bir katmanı temsil etmelidir (Certo, 1997: 4)”. Dolayısıyla kurum, toplumdan ve çevreden soyut 
bir varlık değil, toplumsal yapının bir parçası olarak işlev görmelidir.

2.2. Türkiye’de ve Dünyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluğun modern şirket yönetiminin ve ardından modern 
pazarlamanın bir parçasına dönüşmesi, esasen 20. yüzyılın ikinci yarısında karşımıza çıkan 
bir olgudur. Konunun ilk kez yoğun bir şekilde şirketlerin gündemine geldiği 1960’lı yıllarda 
daha çok çalışan hakları, tüketici hakları ve çevreye duyarlılık gibi başlıklar ön plândaydı. Bu 
arada bu yıllarda yükselen ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı karşıtı sivil toplum hareketlerinin 
etkileri de şirket politikalarına yansımaktaydı. 1970’lerde yeşil hareketlerin iyice büyümesi, bu 
konuya yönelik şirket ilgisi ve hassasiyetinin artmasını beraberinde getirmiştir. 1980’li yıllarda 
şirketlerin tüm üretim ve pazarlama süreçleri boyunca çevreye ve topluma verdikleri zararları 
telâfi etmek üzere; atık azaltma, geri dönüşüm ve toplumsal hizmet misyonları gibi faaliyetler 
önem kazanmıştır. 1960’lı yıllardan 1980’lerin sonuna kadarki dönemde sosyal sorumluluk 
çalışmaları, büyük ölçüde yasal zorunluluklara uyma, toplum ve devletten gelen baskıları azaltma 
gibi motivasyonlarla yerine getirilmiştir. O dönemdeki bu faaliyetlere ek olarak küçük çapta da 
olsa bir takım gönüllü faaliyetler eşlik ediyordu (Mediacat, 2011: 2). Geride kalan son elli yılın 
ardından artık markaların istilâsına uğramış bir çağda yaşamaktayız. Aynı ürün veya hizmetle 
ilgili hemen her gün ortaya çıkan rakipler, yeni ve daha yaratıcı pazarlama taktikleriyle tüketici 
tercihlerini etkilemeye çalışırken (Kurtbaş ve Barut, 2010: 22), farklılaşma ve markalaşmaya 
hizmet eden sosyal sorumluluğun kurumdan kuruma, dönemden döneme, şirketten şirkete 
değişen birçok çeşidiyle karşı karşıyayız.
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Türkiye’de de son on yılda kurumsal sosyal sorumluluk hızla pek çok özel sektörün 
gündemine girmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri her yıl artmakta, buna paralel olarak 
da kamuoyunun giderek daha fazla dikkatini çekmektedir (Deren Van Het Hof ’tan akt. Özgen, 
2012: 154). Her şeyden önce belli başlı tüm şirket ve markalar, iş plânlarına sosyal sorumluluk 
başlığını mutlaka dâhil ederken, bu alanda çeşitli stratejiler geliştirilip uygulanmakta, sıradan 
insanların hayatını olumlu yönde değiştiren uzun vadeli projeler yürütülmekte, doğanın 
korunması, çevreye verilen zararın azaltılması ve telâfi edilmesi için kalıcı adımlar atılmaktadır. 
Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ancak tüm paydaşlara ve gezegene fayda sağlayacak bir 
sosyal sorumluluk anlayışıyla gerçekleşebilir. Bugün bu anlayış Türk şirketleri arasında yaygın 
olarak kabul görmüş durumdadır (Mediacat, 2011: 2). Ayrıca, Türkiye’de sivil toplumun 
görece zayıflığı, batılı ülkelerde olduğu gibi gerek yurt içinde gerek yurt dışında faaliyetlerini 
yürütürken, sivil toplumun baskısıyla karşılaşmamasına neden olmuştur. Bu açıdan kurumsal 
sosyal sorumluluk uygulamalarının tamamıyla işletmelerin inisiyatifinde olduğu söylenebilir. 
Dünyada sosyal sorumluluk projeleri tasarlanırken, sosyal paydaşların görüşleri de alınmakta, 
süreç, katılımcı ve etkileşimli biçimde sürdürülmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinin 
yönelimleri ülkelerin sahip olduğu sosyo-kültürel nitelikleri açısından farklılık göstermektedir. 
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde sağlıklı sonuçlar elde etmek için proje geliştirme 
aşamasında araştırma yapmak ve proje hedeflerini doğru belirlemek gerekir (Gürel, 2010: 112-
113). Mediacat dergisinin 2011’de kurumsal sosyal sorumluluk başlığıyla özel sayıda yayınladığı 
yazıda incelenen bazı projeler kurumsal sosyal sorumluluğun Türkiye’de geldiği nokta hakkında 
fikir vermektedir: Bir Usta Bin Usta: Anadolu Sigorta, Kör Liderler: Arzum, Avon Meme 
Kanseriyle Mücadele: Avon, Kızlar Banvit’le Okula: Banvit, 81 İlde 81 Kimya Laboratuvarı: Basf, 
Eğitim İçin El Ele: Bilyoner.com, Trafik Hayattır: Doğuş Otomotiv, Familia Çocuk Tiyatrosu: 
Familia, 81 İlde 81 Orman: Türkiye İş Bankası, Temiz Tuvalet Kampanyası: Opet, Tarihe Saygı 
Projesi: Opet, Örnek Köy Projesi: Opet, Çevre İçin Teknoloji: Teknosa, DYO Resim Yarışması: 
Yaşar Holding (Mediacat, 2011).

3. ALAN ARAŞTIRMASI

3.1. Araştırmanın Metodolojisi

Ardahan ili örneğinde kamu ve özel sektör çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk 
bilincini ölçmek amacıyla yürütülen bu çalışmada 20 farklı kamu ve özel sektör kurumundan, 
118 kişi ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce soru formu, 
öncelikli olarak 10 kişilik kontrol grubuna uygulanmış, bu doğrultuda görülen eksiklikler ve 
anlaşılmayan sorular düzeltilerek alan araştırması yapılmıştır. Elde edilen verilerde değişkenler 
arasındaki ilişki Ki-Kare testi ile analiz edilmiştir.

Çalışmada, gerek soruların uygulanmasından önce sözlü olarak, gerekse soru 
formunun üst kısmında yazılı olarak, katılımcılardan soruları çalıştıkları kurumu göz önünde 
bulundurarak yanıtlamaları istenmiştir. Çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğu yönetici 
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pozisyonundakilerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan anket formu, sistematik 
tesadüfî örneklem esas alınarak değişik sektörlerden ve kurumlardan farklı pozisyonlarda 
çalışanlara uygulanmıştır. Ayrıca, bu çalışmanın amacı ve önemi bir yönüyle de örnekleminden 
kaynaklanmaktadır. Zira Ardahan yeni il olması nedeniyle, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden 
taşra özelliği taşımaktadır. Bu da kurumsal iklim, kurumsal kültür ve iş doyumunu etkilediği 
gibi dolaylı da olsa kurumsal sosyal sorumluluğu da etkilemektedir. Bu bağlamda, çalışmada, 
kamu ve özel sektörden 20 farklı kurumdan toplam 118 kişinin kurumsal sosyal sorumluluk ile 
ilgili bilinç düzeyi, görüş ve düşünceleri araştırılmıştır.

3.2. Araştırmanın Varsayımları

 ✴ Sosyo-demografik özellikler ile kurumsal sosyal sorumluluğa bakış açısı arasında bir 
ilişki vardır.

 ✴ Ardahan ilinde kurumsal sosyal sorumluluk bilinci düşük seviyededir.
 ✴ Kurumların sosyal sorumluluğa bakış açısı sektörel farklılıklar göstermektedir.
 ✴ Kurumsal sosyal sorumluluk, kamu sektöründe rutin bir iş olarak görüldüğü gibi, 

uygulanmasına engel olan bürokratik engellerle karşı karşıyadır.
 ✴ Kurumsal sosyal sorumluluk, özel sektörde ticarî kaygıların ve beklentilerin ötesine 

geçememektedir.
 ✴ Kurumsal sosyal sorumluluk özel sektör açısından doğrudan veya dolaylı olarak reklâma 

hizmet eden bir araç olarak görülmektedir.
 ✴ Kurumlar, varlıklarını toplumdan soyut ve toplumun dışında oluşumlar olarak 

görmektedir. Bu nedenle topluma yapılacak sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim gibi katkılar, 
ziyadesiyle devletin işi olarak görülmektedir.

3.3. Verilerin Analizi ve Yorumlanması

3.3.1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Katılımcıların %71,5’i olan büyük çoğunluğu erkek, %28,2’si kadındır. Kadın ve erkek 
oranındaki bu farklılığın nedeni örneklem olarak seçilen kurum ve kuruluşlardaki kadın 
oranının düşük olmasına dayanmaktadır. Bu durum aynı zamanda iş yerlerinde toplumsal 
cinsiyet açısından kadınların karşı karşıya oldukları sorunlardan birine de işaret etmektedir.
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3.3.1.1. Katılımcıların Cinsiyeti İle Sosyal Sorumluluk Bilinci Arasındaki İlişki

Tablo 1: Cinsiyet İle Sosyal Sorumluluk Bilinci Arasındaki İlişki Durumu

Bir kurum neden sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalıdır?
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Kadın
f 12 1 5 1 1 3 0 1 0 24

% 50,0 4,2 20,8 4,2 4,2 12,5 ,0 4,2 ,0 100

Erkek
f 27 8 17 1 6 6 1 4 6 76

% 35,5 10,5 22,4 1,3 7,9 7,9 1,3 5,3 7,9 100

Toplam
f 39 9 22 2 7 9 1 5 6 100

% 39,0 9,0 22,0 2,0 7,0 9,0 1,0 5,0 6,0 100

Araştırmada kullanılan Ki-Kare testi sonucuna göre, (df: 8) ve (X2) P: 0,69>0,05 olduğundan cinsiyet ile kurumsal 
sosyal sorumluluğun önemine inanma arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Kadınların büyük çoğunluğu olan %50’si toplum beklentileri, %20,8’i olumlu bir imaja 
sahip olma ve %12,5’i de daha iyi bir çevreye sahip olmak için kurumsal sosyal sorumluluk 
bilincinin olması gerektiğini söylemişlerdir. Erkeklerin ise çoğunluğu olan %35,5’i toplum 
beklentileri, %22,5’i olumlu bir imaja sahip olmak için ve %10,5’i de etik zorunlulukların 
gereği olarak, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Kadın 
katılımcılardan sosyal sorumluluk bilincinin nedeni olarak toplum beklentileri ve daha iyi bir 
çevre faktörlerini önemseyenlerin oranı erkeklerden daha fazlayken, erkek katılımcılardan 
etik zorunluluklar ve daha olumlu bir imaja sahip olma faktörlerini önemseyenlerin oranı 
kadınlardan daha fazladır. Daha iyi bir çevre ve toplum diyen kadınlara göre, etik zorunluluklar 
ve imaj diyen erkekler arasında sosyal sorumluluğa bakış açısı bakımından paradigma farklılığı 
olduğu dikkat çekmektedir.
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3.3.1.2. Katılımcıların Cinsiyeti İle Sosyal Sorumluluğa Atfettikleri Önem Arasındaki 
İlişki

Tablo 2: Cinsiyet İle Sosyal Sorumluluğa Atfedilen Önem Arasındaki İlişki Durumu

Kurumlar sosyal sorumluluk bilinci ile sosyal 
hayata katkı sağlamalıdır
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Cinsiyetiniz
Kadın

f 12 16 1 2 1 32
% 37,5 50 3,1 6,2 3,1 100

Erkek
f 43 31 4 5 0 83

% 51,8 37,3 4,8 6,0 ,0 100

Toplam
f 55 47 5 7 1 115

% 47,8 40,9 4,3 6,1 ,9 100
Araştırmada kullanılan Bağımsız Grup T-Testi sonucuna göre, (f: 0,24) ve (X2) P: 0,87>0,05 
olduğundan cinsiyet ile sosyal sorumluluk bilincinin önemine inanma arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur.

Kadınların %87,5’i, erkeklerin %89,1’i kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin olması 
gerektiğine inandığı söylemişlerdir. Kurumsal sosyal sorumluluğun önemine inananların oranı 
erkeklerde daha fazla olmakla birlikte cinsiyet ile kurumsal sosyal sorumluluğun önemine 
inanma arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

3.3.2.  Katılımcıların Yaş Dağılımı

Katılımcıların büyük çoğunluğu olan %77,1’i 26–45 yaş, %11,9’u 46-65 yaş, 11’i ise 18-25 
yaş aralığındadır.
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3.3.2.1. Katılımcıların Yaş Durumu İle Sosyal Sorumluluk Bilinci Arasındaki İlişki

Tablo 3:Yaş İle Sosyal Sorumluluk Bilinci Arasındaki İlişki Durumu

Kurumlar sosyal sorumluluk bilinci 
ile sosyal hayata katkı sağlamalıdır
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18–25 f 6 5 2 0 0 13
% 46,2 38,5 15,4 ,0 ,0 100

26–45 f 47 35 2 4 1 89
% 52,8 39,3 2,2 4,5 1,1 100

46 -65 f 4 6 1 3 0 14
% 28,6 42,9 7,1 21,4 ,0 100

Toplam f 57 46 5 7 1 116
% 49,1 39,7 4,3 6,0 ,9 100

Araştırmada kullanılan ANOVA (F Testi) sonucuna göre, (f: 2,889) ve (X2) P: 0,06>0,05 
olduğundan yaş ile kurumsal sosyal sorumluluğu önemseme arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur.

18–25 yaş arasındakilerin %84,7’si, 26-45 yaş arasındakilerin %92,1’, ve 46-65 yaş 
üstündekilerin de %71,5’i kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin önemli olduğunu söylemişlerdir. 
18-45 yaş arasındakilerin büyük bir çoğunluğuna göre, kurumlar kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri ile sosyal hayata katkı sağlamalıdır. Aynı yargıdaki oran 46 yaş ve üzerinde düşmektedir. 
Buna göre, yaş ilerledikçe sosyal sorumluluğun toplumsal hayatta katkısına inananların oranı 
düşmektedir.

3.3.3. Katılımcıların Eğitim Durumu

Katılımcıların büyük çoğunluğu olan %64,6’sı üniversite, %24,8’i lise ve %10,6’sı de 
lisansüstü eğitim düzeyinde eğitim seviyesindedir. Lisans ve lisansüstü eğitim seviyesindekilerin 
oranının yüksekliğinin nedeni, çalışmanın daha çok yöneticileri kapsaması ve üniversite 
personelinden katılımcıların oranının yüksek olmasıdır. Bu çerçevede çalışmanın bütün 
hipotezlerinin bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekir.
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3.3.3.1. Katılımcıların Eğitim Durumu İle Sosyal Sorumluluğa Atfedilen Önem Arasındaki 
İlişki

Tablo 4: Eğitim Düzeyi İle Sosyal Sorumluluğa Atfedilen Önem Arasındaki İlişki Durumu

Kurumlar sosyal sorumluluk bilinci ile 
sosyal hayata katkı sağlamalıdır
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Lise f 12 12 1 3 0 28
% 42,9 42,9 3,6 10,7 ,0 100

Üniversite f 34 29 3 4 1 71
% 47,9 40,8 4,2 5,6 1,4 100

Lisansüstü f 7 5 0 0 0 12
% 58,3 41,7 ,0 ,0 ,0 100

Toplam f 53 46 4 7 1 111
% 47,7 41,4 3,6 6,3 ,9 100

Araştırmada kullanılan ANOVA (F Testi) sonucuna göre, (f: 0,897) ve (c2) P: 0,04<0,05 olduğundan 
eğitim düzeyi ile kurumlarda sosyal sorumluluğu bir gereklilik görme arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Lise düzeyinde eğitim seviyesindekilerin %85,5’i, üniversite düzeyinde eğitim 
seviyesindekilerin %88,7’si ve lisansüstü düzeyinde eğitim seviyesindekilerin %100’ü kurumların 
sosyal sorumluluk bilinci ile sosyal hayata katkı sağlaması gerektiğine inanmaktadır. Eğitim 
düzeyi ile kurumsal sosyal sorumluluğun gerekliliğine inanma arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Çalışanların eğitim seviyesi arttıkça kurumsal sosyal sorumluluğun önemine inanmanın sıklık 
derecesi de artmaktadır. Başka bir açıdan eğitim seviyesi yükseldikçe, insanların toplumsal 
hayata artı değer sağlama duyarlılığı da gelişmektedir.

3.3.4. Katılımcıların Aylık Geliri

Katılımcıların büyük çoğunluğu olan %50’si 1001–2000 TL arası, %31,4’ü 2001 TL ve üstü, 
%15,3’ü 601-1000 TL arası ve %3,4’si de 600 TL ve altı gelir seviyesindedir. Katılımcılar arasında 
az sayıda da olsa asgarî ücretin altında çalışan bulunmaktadır. Buna göre katılımcıların genel 
olarak orta gelir grubuna ait olduğu söylenebilir.
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3.3.4.1. Katılımcıların Aylık Geliri İle Sosyal Sorumluluğun Sosyal Hayata Katkısına Dair 
Düşünceleri Arasındaki İlişki

Tablo 5: Aylık Gelir İle Sosyal Sorumluluğun Sosyal Hayata Katkısına Duyulan İnanç Arasındaki İlişki 
Durumu

Kurumlar sosyal sorumluluk bilinci ile 
sosyal hayata katkı sağlamalıdır
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600 TL ve 
altı

f 0 2 1 1 0 4
% ,0 50,0 25,0 25,0 ,0 100

601 -1000 f 6 9 1 2 0 18
% 33,3 50,0 5,6 11,1 ,0 100

1001-2000 f 26 29 2 2 0 59
% 44,1 49,2 3,4 3,4 ,0 100

2001 ve 
üstü

f 25 8 0 1 1 35
% 71,4 22,9 ,0 2,9 2,9 100

Toplam f 57 48 4 6 1 116
% 49,1 41,4 3,4 5,2 ,9 100

Araştırmada kullanılan ANOVA (F Testi) sonucuna göre, (f: 4,098) ve (c2) P: 0,00<0,05 olduğundan 
gelir düzeyi ile kurumsal sosyal sorumluluğun önemine inanma arasında anlamlı bir ilişki vardır.

600 TL ve altı gelir seviyesindekilerin %50’si, 601-1000TL arasında gelir seviyesindekilerin 
%83,3’ü, 1001-2000 TL arasında gelir seviyesindekilerin %93,3’ü ve 2000 TL ve üstü gelir 
seviyesindekilerin %94,3’ü kurumların sosyal sorumluluk bilinci ile sosyal hayata katkı 
sağlaması gerektiğine inanmaktadır. Gelir düzeyi ile kurumsal sosyal sorumluluğun gerekliliğine 
inanma arasında anlamlı bir ilişki vardır. Çalışanların gelir seviyesi arttıkça kurumsal sosyal 
sorumluluğun önemine inananların oranı da artmıştır.

3.3.5. Katılımcıların İş Tecrübesi

Katılımcıların büyük çoğunluğu olan %69’u 3–20 yıl arası, %17,2’si 21 yıl ve üstü ve %13,8’i 
de 0-2 yıl arası iş tecrübesi vardır. Buna göre, katılımcıların çok büyük bir oranının tecrübe 
sahibi olduğu söylenebilir.
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3.3.5.1. Katılımcıların İş Tecrübeleri İle Sosyal Sorumluluğa Bakış Tarzları Arasındaki 
İlişki

Tablo 6: İş Tecrübesi İle Sosyal Sorumluluğa Bakış Tarzı Arasındaki İlişki Durumu

Bir kurum neden sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalıdır?
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0–2 f 6 1 2 1 1 2 0 0 1 14
% 42,9 7,1 14,3 7,1 7,1 14,3 ,0 ,0 7,1 100

3–20 f 30 6 14 1 2 7 1 4 5 70
% 42,9 8,6 20 1,4 2,9 10 1,4 5,7 7,1 100

21 ve 
üzeri

f 2 2 6 0 4 1 0 0 0 15
% 13,3 13,3 40 ,0 26,7 6,7 ,0 ,0 ,0 100

Toplam f 38 9 22 2 7 10 1 4 6 99
% 38,4 9,1 22,2 2,0 7,1 10,1 1,0 4,0 6,1 100

Araştırmada kullanılan Ki-Kare testi sonucuna göre, (df: 16) ve (c2) P: 0,15>0,05 olduğundan çalışanların 
toplam iş tecrübeleri ile sosyal sorumluluğa bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

2 yıla kadar iş tecrübesi olanların %42,9’u toplum beklentileri, %14,3’ü olumlu imaj ve 14,’ü 
de daha iyi bir çevre anlayışlı bir sosyal sorumluluk bilincinin olması gerektiğini belirtmiştir.

3–20 yıl arasında iş tecrübesi olanların %42,9’u toplum beklentileri, %20,2’si olumlu imaj 
ve %10’u da daha iyi çevre için sosyal sorumluluk bilincinin olması gerektiğini söylemişlerdir. 
3-20 yıl arasında iş tecrübesi olanların %8,6’sı etik zorunluluklar faktörünü de sosyal sorumluluk 
gerekçeleri arasında ifadelendirmişlerdir.

21 yaş ve üstündekilerin %40’ı olumlu imaj, %26,7’si devlet müdahalesini azaltma 
faktörlerini sosyal sorumluluk gerekçeleri arasında göstermişlerdir. Özellikle 21 yıl ve üstü iş 
tecrübesi olan katılımcıların devlet tecrübesi, kurumsal imaj gibi daha spesifik faktörleri sosyal 
sorumluluk gerekçeleri arasında gösterdikleri görülmektedir.
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3.3.5.2. Katılımcıların İş Tecrübesi İle Sosyal Sorumluluğun Sosyal Hayata Katkısına 
Duyulan İnanç Arasındaki İlişki Durumu

Tablo 7: İş Tecrübesi İle Sosyal Sorumluluğun Sosyal Hayata Katkısına Dair Düşünce Arasındaki İlişki 
Durumu

Kurumlar sosyal sorumluluk bilinci ile 
sosyal hayata katkı sağlamalıdır
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Toplam iş 
tecrübeniz

0–2 f 9 6 1 0 0 16
% 56,2 37,5 6,2 ,0 ,0 100

3–20 f 40 32 3 3 0 78
% 51,3 41,0 3,8 3,8 ,0 100

21 ve 
üzeri

f 7 8 1 3 1 20
% 35,0 40,0 5,0 15,0 5,0 100

Toplam f 56 46 5 6 1 114
% 49,1 40,4 4,4 5,3 ,9 100

Araştırmada kullanılan ANOVA (F Testi) sonucuna göre, (f: 3,882) ve (c2) P: 0,02<0,05 iş tecrübesi ile 
kurumsal sosyal sorumluluğun önemine inanama arasında anlamlı bir ilişki vardır.

2 yıla kadar iş tecrübesi olanların %93,7’si, 3–20 yıl arasında iş tecrübesi olanların %92,3’ü 
ve 21 yıl ve üstü iş tecrübesi olanların %75’i kurumlarda sosyal sorumluluk bilinci olması 
gerektiğine inanmaktadır. Buna karşın 2-20 yıl arasında iş tecrübesi olanların %3,8’i ve 21 yıl 
ve üstü iş tecrübesi olanların %20’si kurumlarda, sosyal sorumluluk bilinci varlığının önemli 
olmadığını söylemişlerdir. Guruplar arasında farklılık özellikle 21 yıl ve üstü iş tecrübesine 
sahip çalışanlarda gözlemlenmiştir.

3.3.6. Katılımcıların Kurumdaki Pozisyonları

Katılımcıların büyük çoğunluğu olan %31,7’si memur, %26’sı müdür, %12,5’i akademik 
personel, %10,6’sı şef sorumlu, %7,7’si müdür yardımcısı, %6,7’si sözleşmeli personel, %4,8’i 
işçi pozisyonunda çalışmaktadır. Bu alan araştırması özellikle doğrudan veya dolaylı olarak 
kurumun karar merciinde olan pozisyondakilere uygulanmıştır. Ankete katılanların %88,5’i gibi 
bir dikkat çekici bir oranı, bürokrat, akademisyen, memur ve yöneticilerden oluşmaktadır. Bu 
kapsamda, alınan cevaplar, anketin uygulandığı bütün kamu ve özel firmaların kurumsal sosyal 
sorumluluk iradelerini yansıtmaktadır.
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3.3.6.1. Katılımcıların Kurumdaki Pozisyonları İle Sosyal Sorumluluğa Yüklenen Anlam 
Arasındaki İlişki

Tablo 8: Kurumdaki Pozisyon İle Sosyal Sorumluluğa Yüklenen Anlam Arasındaki İlişki Durumu

13- Bir kurum neden sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalıdır?
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Müdür f 9 3 3 1 0 4 0 1 0 21
% 42,9 14,3 14,3 4,8 ,0 19,0 ,0 4,8 ,0 100

Müdür 
Yard.

f 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
% 66,7 16,7 16,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100

Şef/
Sorumlu

f 1 3 3 0 0 0 0 1 1 9
% 11,1 33,3 33,3 ,0 ,0 ,0 ,0 11,1 11,1 100

Memur f 12 1 11 1 1 4 0 1 0 31
% 38,7 3,2 35,5 3,2 3,2 12,9 ,0 3,2 ,0 100

İşçi f 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
% 75,0 ,0 25,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100

Sözleşmeli 
Per.

f 1 0 1 0 2 0 1 1 0 6
% 16,7 ,0 16,7 ,0 33,3 ,0 16,7 16,7 ,0 100

Akademik 
Per.

f 5 1 1 0 1 1 0 0 4 13
% 38,5 7,7 7,7 ,0 7,7 7,7 ,0 ,0 30,8 100

Toplam f 35 9 21 2 4 9 1 4 5 90
% 38,9 10,0 23,3 2,2 4,4 10,0 1,1 4,4 5,6 100

Araştırmada kullanılan Ki-Kare testi sonucuna göre, (df: 48) ve (c2) P: 0,00<0,05 olduğundan çalışanların 
işyerindeki çalışma pozisyonları ile sosyal sorumluluğun amacına yükledikleri anlam arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.

Müdürlerin %42,9’u kurumun toplum beklentileri, %19’u daha iyi bir çevre için katkı 
sunmak; müdür yardımcılarının %66,7’si toplum beklentileri; şef ve sorumlu pozisyondakilerin 
%33,3’ü olumlu bir imaja sahip olmak, %33,3’ü etik zorunluluklar; memurların %38,7’si 
toplum beklentileri, %35,5’i olumlu bir imaja sahip olmak; işçilerin %75’i toplum beklentileri; 
sözleşmeli personelin %33,3’ü devlet müdahalesini azaltmak, akademik personelin %38,5’i 
toplum beklentileri, %23,3’ü olumlu imaja sahip olmak için kurumsal sosyal sorumluluk 
gütmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Bütün pozisyonlarda toplum odaklı bir bakış açsının 
sosyal sorumluluk etkeni olduğu görülmektedir.
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3.3.6.2. Katılımcıların Kurumdaki Pozisyonu İle Sosyal Sorumluluk Bilincine Bakış Açıları 
Arasındaki İlişki

Tablo 9: Kurumdaki Pozisyon İle Sosyal Sorumluluk Bilincine Bakış Açısı Arasındaki İlişki Durumu

Kurumlar sosyal sorumluluk bilinci ile 
sosyal hayata katkı sağlamalıdır
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Müdür f 15 8 0 2 1 26
% 57,7 30,8 ,0 7,7 3,8 100

Müdür Yard. f 5 2 0 0 0 7
% 71,4 28,6 ,0 ,0 ,0 100

Şef/Sorumlu f 7 2 1 1 0 11
% 63,6 18,2 9,1 9,1 ,0 100

Memur f 11 18 2 2 0 33
% 33,3 54,5 6,1 6,1 ,0 100

İşçi f 4 1 0 0 0 5
% 80,0 20,0 ,0 ,0 ,0 100

Sözleşmeli 
Per.

f 2 5 0 0 0 7
% 28,6 71,4 ,0 ,0 ,0 100

Akademik 
Per.

f 6 5 0 2 0 13
% 46,2 38,5 ,0 15,4 ,0 100

Toplam f 50 41 3 7 1 102
% 49,0 40,2 2,9 6,9 1,0 100

Araştırmada kullanılan ANOVA (F Testi) sonucuna göre, (f: 0,714) ve (c2) P: 0,64>0,05 çalışanın 
kurumdaki pozisyonu ile kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin önemine inanıp inanmamaları 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Müdürlerin %88,5’i, müdür yardımcılarının %100’ü, şef ve sorumlu pozisyonundakilerin 
%81,8’i, memurların %87,8’i, işçilerin %100’ü, sözleşmeli personelin %100’ü ve akademik 
personelin de %84,7’si kurumların sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları ve sosyal hayata 
katkı sağlamaları gerektiğini söylemişlerdir. Kurumda çalışanların pozisyonları ile kurumsal 
sosyal sorumluluğa bakış açısı arasında anlamlı bir farklık tespit edilmemiştir.
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3.3.6.3. Katılımcıların Kurumdaki Pozisyonu İle Sosyal Sorumluluğun Kârla Olan İlişkisine 
Bakış Açıları Arasındaki İlişki

Tablo 10: Kurumdaki Pozisyon İle Sosyal Sorumluluğun Kârla Olan İlişkisine Bakış Açısı Arasındaki 
İlişki Durumu

Kuruma kısa vadede kâr olarak 
dönmeyecek hiçbir faaliyete destek 

verilmemelidir.
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Müdür f 1 0 0 11 10 22
% 4,5 ,0 ,0 50,0 45,5 100

Müdür 
Yard.

f 0 2 1 4 1 8
% ,0 25,0 12,5 50,0 12,5 10

Şef/
Sorumlu

f 0 1 2 4 3 10
% ,0 10,0 20,0 40,0 30,0 100

Memur f 0 6 8 13 4 31
% ,0 19,4 25,8 41,9 12,9 100

İşçi f 0 0 0 4 0 4
% ,0 ,0 ,0 100 ,0 100

Sözleşmeli 
Per.

f 1 2 0 3 1 7
% 14,3 28,6 ,0 42,9 14,3 100

Akademik 
Per.

f 0 2 3 5 1 11
% ,0 18,2 27,3 45,5 9,1 100

Toplam
f 2 13 14 44 20 93

% 2,2 14,0 15,1 47,3 21,5 100
Araştırmada kullanılan ANOVA (F Testi) sonucuna göre, (f: 2,371) ve (X2) P: 0,03<0,05 
olduğundan çalışanın kurumdaki pozisyonu ile kâr elde etmek ve sosyal sorumluluk arasında 

anlamlı bir ilişki vardır.

Müdürlerin %4,5’i, müdür yardımcılarının %25’i, şef ve sorumlu pozisyonundakilerin 
%10’u, memurların %19,4’ü, sözleşmeli personelin %42,9’u, akademik personelin %18,2’si 
kurumu kısa vadede karara götürmeyecek hiçbir faaliyete destek verilmemesi gerektiğini 
düşünmektedirler. “Kuruma kısa vadede kâr olarak dönmeyecek hiçbir faaliyete destek 
verilmemelidir” yargısına “kesinlikle katılmıyorum” diyenler arasında en büyük çoğunluğu 
(%45,5) müdürler oluşturmaktadır. Ankete katılan müdürlerin %95,5’i, müdür yardımcılarının 
%62,5’i, şef ve sorumlu pozisyonundakilerin %70’i, işçilerin %100’ü, sözleşmeli personelin 
%57,2’si ve akademik personeli %54,6’sı herhangi bir faaliyette bulunmak için kısa vadede elde 
edilecek kârın temel amaç olmadığını ifade etmişlerdir.
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3.3.6.4. Katılımcıların Kurumdaki Pozisyonu İle Sosyal Sorumluluğun Reklâm Olarak 
Algılanıp Algılanmaması Arasındaki İlişki

Tablo 11: Kurumdaki Pozisyon İle Sosyal Sorumluluğun Reklâm Olarak Algılanıp Algılanmaması 
Arasındaki İlişki Durumu

Sosyal sorumluluk örtük-gizli bir 
reklâmdır. Halka hoş görünmek için 

yapılmalıdır.
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Müdür f 1 3 2 8 12 26
% 3,8 11,5 7,7 30,8 46,2 100

Müdür Yard. f 0 1 0 5 2 8
% ,0 12,5 ,0 62,5 25,0 100

Şef/Sorumlu f 1 3 0 4 3 11
% 9,1 27,3 ,0 36,4 27,3 100

Memur f 4 4 8 10 6 32
% 12,5 12,5 25,0 31,2 18,8 100

İşçi f 0 1 1 3 0 5
% ,0 20,0 20,0 60,0 ,0 100

Sözleşmeli 
Per.

f 0 1 0 4 2 7
% ,0 14,3 ,0 57,1 28,6 100

Akademik 
Per.

f 0 0 0 7 6 13
% ,0 ,0 ,0 53,8 46,2 100

Toplam f 6 13 11 41 31 102
% 5,9 12,7 10,8 40,2 30,4 100

Araştırmada kullanılan ANOVA (F Testi) sonucuna göre, (f: 2,199) ve (c2) P: 0,05=0,05 
olduğundan çalışanın kurumdaki pozisyonu ile sosyal sorumluluğu bir reklâm etkinliği 

olarak görme durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Müdürlerin %15,3’ü, müdür yardımcılarının %12,5’i, şef ve sorumlu pozisyonundakilerin 
%36,4’ü, memurların %25’i, işçilerin %20’si, sözleşmeli personelin %14,3’ü sosyal sorumluluğun 
örtük bir reklâm olduğunu düşünmektedirler. Akademik personelin %100’ü sosyal sorumluluğun 
örtük reklâm olmadığını ifade etmişlerdir.

3.3.7. Sektörel Dağılım

Katılımcıların çoğunluğu olan %63,1’i hizmet, %26,1’i eğitim, %8,1’i tarım ve %2,7’si de 
sanayi sektöründe çalışmaktadır. Katılımcıların %89,2’si gibi büyük bir çoğunluğu hizmet ve 
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eğitim sektöründe çalışmaktadır. Hizmet ve eğitim sektöründe çalışanların sosyal sorumluluk 
bilincine daha duyarlı olmaları beklenmektedir.

3.3.8. Çalışanların Çalıştığı Kurumun Türü

Katılımcıların büyük çoğunluğu olan %78,2’si kamu, %21,8’i de özel kesimde çalışmaktadır. 
Ardahan ilinde kamu-özel ortaklı kurum sadece Türk-Telekom şirketidir. Tek şirket bir kesimin 
örneklemi olma noktasında eksik kalacağı düşüncesi uygulamayı kamu ve özel sektörü ile sınırlı 
tutmuştur.

3.3.8.1. Katılımcıların Çalıştığı Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluk Bilinci Arasındaki 
İlişki

Tablo 12: Çalışılan Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluk Bilinci Arasındaki İlişki Durumu

Çalıştığınız kurumda sosyal 
sorumluluk bilinci var mıdır?
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Kamu f 17 42 8 19 4 90
% 18,9 46,7 8,9 21,1 4,4 100

Özel f 6 14 2 2 2 26
% 23,1 53,8 7,7 7,7 7,7 100

Toplam f 23 56 10 21 6 116
% 19,8 48,3 8,6 18,1 5,2 100

Araştırmada kullanılan Bağımsız Grup T-Testi sonucuna göre, (f: 1,203) ve (c2) P: 0,27>0,05 
olduğundan çalışanların çalıştığı kurumun türü ile kurumlarında var olan sosyal sorumluluk bilinci 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Kamuda çalışanların %65,6’sına göre çalıştıkları kurumda sosyal sorumluluk bilinci çok 
ve çok fazla, 25,5’ine göre ise az ve çok azdır. “Fikrim yok” diyenlerin oranı %8,9’dur. Özelde 
çalışanların %76,9’una göre çalıştıkları kurumda sosyal sorumluluk bilinci çok ve çok fazla, 
%15,4’üne göre ise az ve çok azdır. Fikrim yok diyenlerin oranı %7,7’dir.
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3.3.8.2. Katılımcıların Çalıştığı Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğun Varlık Nedeni 
Arasındaki İlişki

Tablo 13: Çalıştığı Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğun Varlık Nedeni Arasındaki İlişki

Bir kurum neden sosyal sorumluluk bilincine sahip 
olmalıdır?
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Kamu f 34 8 16 1 5 8 0 4 4 80
% 42,5 10,0 20,0 1,2 6,2 10,0 ,0 5,0 5,0 100

Özel f 6 1 7 1 2 2 1 1 1 22
% 27,3 4,5 31,8 4,5 9,1 9,1 4,5 4,5 4,5 100

Toplam f 40 9 23 2 7 10 1 5 5 102
% 39,2 8,8 22,5 2,0 6,9 9,8 1,0 4,9 4,9 100

Araştırmada kullanılan Ki-Kare testi sonucuna göre, (df: 16) ve (X2 ) P: 0,07>0,05 olduğundan çalışanların çalıştığı 
kurumun türü ile sosyal sorumluluğun yapılış nedenine bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Kamu sektöründe çalışanların %41’ine, özel sektörde çalışanların %26,1’ine ve kamu-özel 
ortaklı kuruluşlarda çalışanların %50’sine göre sosyal sorumluluk toplum beklentilerine yanıt 
vermek için var olmalıdır. Özel sektörde çalışanların %34,8’ine ve kamu sektöründe çalışanların 
%19,3’üne göre sosyal sorumluluk olumlu imaj oluşturmak için yapılmalıdır. Bu noktada kamu 
sektöründe sosyal sorumluluk yardım, destek ve toplum odaklı bir etkinlik olarak görülürken, 
özel sektörde çalışanların büyük çoğunluğu bu etkinliğe reklâm-vari bakmaktadır. Kamu-özel 
ortaklı işletmelerde çalışanların %25’ine, özel sektörde çalışanların %4,3’üne göre ise hissedarların 
çıkarlarını gözetmek sosyal sorumluluğun varlık nedenidir. Kamu sektöründe çalışanların 
hiçbiri için kurumlarda hissedar çıkarlarını gözetmek kurumsal sosyal sorumluluğun amacı 
olmamalıdır.
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3.3.8.3. Katılımcıların Çalıştığı Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğun Varlığının 
Önemine Atfedilen Önem Arasındaki İlişki

Tablo 14: Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğun Varlığının Önemine Atfedilen Önem Arasındaki 
İlişki Durumu

Kurumların sosyal sorumluluk bilinci 
ve duyarlılığı olmalı, kurumlar sosyal 

hayata katkı sağlamalıdır.
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Kurumunuzun 
Türü

Kamu f 41 40 3 6 1 91
% 45,1 44,0 3,3 6,6 1,1 100

Özel f 16 8 1 1 0 26
% 61,5 30,8 3,8 3,8 ,0 100

Toplam f 57 48 4 7 1 117
% 48,7 41,0 3,4 6,0 ,9 100

Araştırmada kullanılan Bağımsız Grup T-Testi sonucuna göre, (f: 0,226) ve (X2) P: 0,63>0,05 
olduğundan çalışanların çalıştığı kurumun türü ile kurumsal sosyal sorumluluğun önemine 

inanmaları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Kamu sektöründekilerin %89,1’i, özel sektörde çalışanların %92,3’ü kurumlarda sosyal 
sorumluluk bilinci ve duyarlılığı olması ve kurumların sosyal hayata katkı sağlamaları gerektiğini 
(Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum) ifade etmişlerdir. Kamu sektöründe çalışanların %7,7’si 
ve özel sektörde çalışanların %3,8’i kurumların sosyal sorumluluk bilincine sahip olması ve 
topluma destek sunması gerektiğini düşünmemektedirler.
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3.3.8.4. Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğun Toplumsal Hayata Katkı Yapıp 
Yapmamasına Dair İnanç Arasındaki İlişki

Tablo 15: Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğun Toplumsal Hayata Katkı Yapıp Yapmamasına Dair 
İnanç Arasındaki İlişki

Toplumu geliştirmek kurumların 
değil, devletin görevidir.
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Kurumunuzun 
Türü

Kamu f 3 15 6 48 20 92
% 3,3 16,3 6,5 52,2 21,7 100

Özel f 6 1 2 11 6 26
% 23,1 3,8 7,7 42,3 23,1 100

Toplam f 9 16 8 59 26 118
% 7,6 13,6 6,8 50,0 22,0 100

Araştırmada kullanılan Bağımsız Grup T-Testi sonucuna göre, (f: 7,715) ve (c2) P: 0,00<0,05 
olduğundan çalışanların çalıştığı kurumun türü ile toplumsal gelişmede kurumsal sosyal sorumluluk 

anlayışının yerine devletin görev yapmasını isteyenler arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Kamu kesiminde çalışanların %19,6’sı ve özel kesimde çalışanların %26,9’u kurumların 
toplumu geliştirmek gibi bir görevi olmadığını, toplumu geliştirme misyonunun devletin 
işi olduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle özel kesimde çalışanlardan %23,1’i kesinlikle bu 
kanıdadır. Bunun yanında kamu kesiminde çalışanların %73,9’u, özel kesimde çalışanların 
%65,4’ü kurumların toplumu geliştirme sürecinde katkısı olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu 
bağlamda özel sektör çalışanları toplumsal gelişim bağlamında kurumların misyonu olmadığını 
belirtmişlerdir. Kamu sektörü çalışanları bazı durumlarda kendini devletin temsilcisi olarak 
görmektedir. Özel sektör çalışanları ise kamu sektöründekilere göre, kurumun toplumu 
geliştirmek gibi bir misyonu olduğuna daha fazla inanmaktadırlar.
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3.3.8.5. Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğun kâr ile olan İlişkisine Bakış Açısı 
Arasındaki İlişki

Tablo 16: Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğun kâr ile olan İlişkisine Bakış Açısı Arasındaki İlişki
Kuruma kısa vadede kâr olarak 

dönmeyecek hiçbir faaliyete destek 
verilmemelidir.
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Kurumunuzun 
Türü

Kamu f 1 11 13 42 16 83
% 1,2 13,3 15,7 50,6 19,3 100

Özel f 2 5 2 8 7 24
% 8,3 20,8 8,3 33,3 29,2 100

Toplam f 3 16 15 50 23 107
% 2,8 15,0 14,0 46,7 21,5 100

Araştırmada kullanılan Bağımsız Grup T-Testi sonucuna göre, (f: 8,112) ve (X2 ) P: 0,00<0,05 
olduğundan çalışanların çalıştığı kurumun türü ile kurumsal sosyal sorumluluk ve kâr ilişkisi 

arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Kamu sektöründe çalışanların %15’i, özel kesimde çalışanların %29,1’ine göre kuruma 
kısa vadede kâr olarak dönmeyecek hiçbir faaliyete destek verilmemelidir. Kamuda çalışanların 
%69,9’u ve özel sektörde çalışanların %62,5’i kurumlar açısından temel ve en önemli amacın 
kısa vadeli kâr olmadığını, kâr olarak dönmeyecek faaliyetlere de duyarlı olunması gerektiğini 
ifade etmişlerdir.
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3.3.8.6. Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğu Reklâmla İlişkilendirme Arasındaki İlişki

Tablo 17: Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğu Reklâmla İlişkilendirme Arasındaki İlişki

Sosyal sorumluluk örtük-gizli bir 
reklâmdır. Halka hoş görünmek 

için yapılmalıdır.
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Kurumunuzun 
Türü

Kamu f 5 10 12 38 26 91
% 5,5 11,0 13,2 41,8 28,6 100

Özel f 2 4 0 11 9 26
% 7,7 15,4 ,0 42,3 34,6 100

Toplam f 7 14 12 49 35 117
% 6,0 12,0 10,3 41,9 29,9 100

Araştırmada kullanılan Bağımsız Grup T-Testi sonucuna göre, (f: 0,320) ve (c2) P: 0,57>0,05 olduğundan 
çalışanların çalıştığı kurumun türü ile kurumsal sosyal sorumluluğu bir reklâm etkinliği olarak görme 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Kamu sektöründe çalışanların %16,5’i, özel sektörde çalışanların %23,1’i kurumsal 
sosyal sorumluluk etkinliklerini bir reklâm etkinliği olarak görmektedirler. Kamu sektöründe 
çalışanların %70,4’ü ve özel sektörde çalışanların %76,9’u kurumsal sosyal sorumluluğu örtük 
bir reklâm olarak nitelendirmemektedirler. Araştırmaya katılanlardan kamu sektöründe 
çalışanların %14,3’si gibi dikkat çekici bir çoğunluğu ise fikrim yok demişlerdir.

3.3.8.7. Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğa Harcanan Paraya Bakış Açısı Arasındaki 
İlişki

Tablo 18: Kurumun Türü İle Sosyal Sorumluluğa Harcanan Paraya Bakış Açısı Arasındaki İlişki

Sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamalar 
kuruma ek maliyetten başka bir şey getirmez.
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Kurumunuzun 
Türü

Kamu f 2 6 5 57 22 92
% 2,2 6,5 5,4 62,0 23,9 100

Özel f 2 2 2 11 8 25
% 8,0 8,0 8,0 44,0 32,0 100

Toplam f 4 8 7 68 30 117
% 3,4 6,8 6,0 58,1 25,6 100

Araştırmada kullanılan Bağımsız Grup T-Testi sonucuna göre, (f: 5,429) ve (c2) P: 0,02<0,05 
olduğundan çalışanların çalıştığı kurumun türü ile bir maliyet olarak kurumsal sosyal sorumlulukla 

bakış açıları arasındaki anlamlı bir ilişki vardır.
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Kamu kesiminde çalışanların %8,7’si, özel kesimde çalışanların %16’sı kurumsal sosyal 
sorumluluk gereği yapılan harcamaların kuruma ek maliyetten başka bir şey getirmeyeceğine 
inanmaktadır. Ankete katılan kamu çalışanlarının %85,9’u ve özel kesim çalışanlarının %76’sı 
kurumsal sosyal sorumluluk harcamalarını yalnızca ek bir maliyet olarak görmemektedirler.

3.3.9. Katılımcıların Çalıştığı Kurumdaki Çalışan Sayısı

Katılımcıların %44’ünün çalıştığı şirkette 10-49 kişi, %24,1’inin çalıştığı şirkette 50-250 
kişi, %23,3’ünün çalıştığı şirkette 1-9 kişi ve %8,6’sının çalıştığı şirkette de 250 kişiden fazla 
personel çalışmaktadır.

3.3.10. Çalışanlara Göre Kurumlarındaki Sosyal Sorumluluk Bilinci

Katılımcıların %47,9’una göre çalıştıkları kurumda sosyal sorumluluk bilinci fazla, 
%19,7’sine göre çok fazla, %17,9’una göre az, %5,1’ine göre ise çok azdır. Fikrim yok diyenlerin 
oranı ise %9,4’tür.

3.3.11. Çalışanlara Göre Kurumların En Fazla Hassas Olması Gereken Sosyal Sorumluluk 
Alanı

Katılımcıların %55,6’sına göre Ardahan’ın en çok eğitim-öğretim, %11,1’ine göre kültür-
sanat, %9,1’ine göre doğa-çevre, %7,1’ine göre spor, %4’üne göre gönüllü çalışmalar, %4’üne göre 
insan hakları alanının kurumsal desteğe ihtiyacı vardır. Tarihi koruma ve diğer diyenlerin oranı 
sadece %1’dir. Ardahan’da gerek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, gerekse Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarında başarı oranlarındaki düşüklük, çalışanların eğitim 
alanına daha fazla duyarlılık göstermelerine yol açmış olabilir. Buna göre kurumların, içinde 
yer aldığı, bir parçası olduğu toplumun dinamiklerine, sorunlarına ve gelişmelerine duyarsız 
kalamayacağı gerçeği açıkça görülmektedir.

3.3.12. Çalışanlara Göre Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Önemi

Katılımcıların %38,8’i kurumların toplum beklentileri, %22,3’ü kurumsal imaj, %8,7’si etik 
zorunluluklar, %9,7’si daha iyi bir çevre, %6,8’i devlet müdahalesini azaltma, %1’i hissedarların 
çıkarı, %1,9’u uzun vadeli kâr nedeniyle kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları 
gerektiğine inanmaktadır. Bununla birlikte %5,8’i ise fikrim yok demişlerdir. Katılımcıların 
%61,1’i gibi büyük bir oranına göre toplum beklentileri ve kurumun olumlu bir imaja sahip 
olması için kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin olması gerekmektedir. Her iki cevapta halk, 
hedef kitle odaklıdır. Buna göre çalışanlar açısından kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinin, 
“halkla ilişki-iletişim” kurma noktasında önemli bir işlevi vardır.
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3.3.13. Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluğa İlişkin Diğer Görüşleri

Tablo 19: Kurumsal Sosyal Sorumluluğa İlişkin Diğer Görüşler

Ke
sin

lik
le

 K
at

ılı
yo

ru
m

K
at

ılı
yo

ru
m

Fi
kr

im
 Y

ok

K
at

ılm
ıy

or
um

Ke
sin

lik
le

 K
at

ılm
ıy

or
um

Kurumların sosyal sorumluluk bilinci 
olmalı, kurumlar sosyal sorumluluk 

etkinlikleriyle toplumsal hayata katkı 
sağlamalıdır.

48,3 40,7 4,2 5,9 ,8

Art. Ort: 
1,703; Std 
Sap.: ,870 
Var.: ,757

İşletmelerde kurumsal sosyal 
sorumluluk bilinci ve duyarlığının 

olması çalışanın kuruma olan bağlılığını 
arttırır

31,9 48,7 5,0 9,2 5,0

Art. Ort: 
2,067; Std 
Sap.:1,094

Var.: 1,199

Toplumu geliştirmek kurumların değil, 
devletin görevidir

7,6 13,4 7,6 49,6 21,8

Art. Ort: 
3,647; Std 
Sap.: 1,183

Var.: 1,400

Kuruma kısa vadede kâr olarak 
dönmeyecek hiçbir faaliyete destek 

verilmemelidir
2,8 14,8 14,8 46,3 21,3

Art. Ort: 
3,685; Std 
Sap.:1,055

Var.: 1,115

Sosyal sorumluluk örtük-gizli bir 
reklâmdır. Halka hoş görünmek için 

yapılmaktadır
5,9 11,9 11,0 41,5 29,7

Art. Ort: 
3,771; Std 
Sap.: 1,172

Var.: 1,375

Kurum toplumu ilgilendiren sosyal 
konulara yönelirse, temel amacı olan 

kâr sağlamada başarısız olur
1,7 12,0 14,5 45,3 26,5

Art. Ort: 
3,829, Std 
Sap.: 1,011

Var.: 1,022

Kurum sosyal sorumluluk bilincinde ve 
hassasiyetinde olsa bile bunun halkın 

gözünde bir değeri yoktur
4,2 9,2 8,3 50,0 28,3

Art. Ort: 
3,891; Std 
Sap.:1,051

Var.: 1,106
Sosyal sorumluluk küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin değil sadece büyük 
kurumların-işletmelerin yapabileceği 

bir görevdir

2,5 10,9 9,2 48,7 28,6

Art. Ort: 
3,899; Std 
Sap.:1,020

Var.: 1,041
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Toplumun ahlâkî, kültürel sosyal v.b. 
değerleri, temel amacı kâr etmek olan 

kurum için bağlayıcı değildir
1,7 19,3 10,1 37,8 31,1

Art. Ort: 
3,949; Std 
Sap.: ,950

Var.: ,903

Sosyal sorumluluk gereği yapılan 
harcamalar kuruma ek maliyetten başka 

bir şey getirmez
3,4 6,8 6,8 57,6 25,4

Art. Ort: 
3,949; Std 
Sap.: 0,950

Var.: 0,903
Cronbach’s Alpha: ,74

Çalışma kapsamında katılımcılara kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin görüşleri 
sorulmuştur. Tablo 19’a göre katılımcıların en fazla önem verdiği konu kurumsal sosyal 
sorumluluk bilincidir. Çalışanların büyük çoğunluğu olan %89’u (kesinlikle katılıyorum ve 
katılıyorum) kurumların sosyal sorumluluk etkinlikleriyle toplumsal hayata katkı sağlamaları 
gerektiğine inanmaktadır. Katılımcıların %6,7’si ise kurumların sosyal sorumluluk gibi bir 
misyonu olmadığına (Katılmıyorum ve Kesinlikle katılmıyorum) inanmaktadır. Sosyal 
sorumluluk kavramı zihinlerde olumlu bir kavramdır. Sosyal sorumluluk yaklaşımlarının 
toplumsal hayatın içinde olması gerektiğine inananların oranı oldukça yüksektir. Katılımcıların 
%4,2’si ise fikri olmadığını ifade etmiştir.

Katılımcılardan %80,6’sına göre (katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum) işletmelerde 
kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ve duyarlılığının olması çalışanların kuruma bağlılığını 
arttıran bir faktörken, %14,2’sine göre (katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) kurumsal sosyal 
sorumluluk duyarlılığının çalışanın motivasyonu üzerinde böyle bir etkisi yoktur. Katılımcıların 
%5’i fikri olmadığını ifade etmiştir (Bkz. Tablo 19). Buna göre, kurumsal sosyal sorumluluk 
etkinliklerinin toplumsal hayata katkı sağlayacağına dair inanç yüksek düzeydedir.

Katılımcıların %21’ine göre (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum) toplumu geliştirmek 
kurumların değil devletin işidir. Katılımcıların önemli bir bölümü toplumsal gelişmede devleti 
alternatifsiz görmektedir. Toplumsal gelişme deyince devlet etkisi dura dura kurumsal katkıdan 
söz edilemeyeceğine inanmaktadır. Ankete katılanların %71,4’ü ise (Kesinlikle Katılmıyorum, 
Katılmıyorum) toplumu geliştirmenin kurumların değil sadece devletin görevi olduğu gibi bir 
yargıya katılmamaktadır (Bkz. Tablo 19). Bu sonuca göre ankete katılanların genel olarak kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerine ilişkin görevi kurumlara yüklediği sonucu çıkarılabilir.

Katılımcıların %17,6’sına göre (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum) kuruma kısa vadede 
kâr olarak dönmeyecek hiçbir faaliyete destek verilmemelidir. Bu bakış açısına göre sosyal 
sorumluluk adı altında yapılan etkinlik, kâr getirecekse ve bundan da önemlisi kısa vadede kâr 
olarak dönecekse desteklenmelidir. Bunun dışında kuruma kısa vadede kâr olarak dönmeyecek 
etkinliklere destek verilmemelidir. Diğer taraftan ankete katılanların %67,6’sına göre ise 
(Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum) kısa vadede kâr beklentisi kurumsal etkinliklerde ve 
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duyarlılıklarda temel belirleyen olmamalıdır. Kurum sadece kâr elde eden bir varlık değildir 
(Bkz. Tablo 19). 

Tablo 19 incelendiğinde, katılımcıların %17,8’ine göre (Katılıyorum, Kesinlikle 
Katılıyorum) sosyal sorumluluk örtük-gizli bir reklamdır ve reklam için yapılmaktadır. Nitekim 
sosyal sorumluluk projelerinin ne kadarının reklâm, ne kadarının destek amaçlı yapıldığı; yapılan 
sosyal sorumluluk etkinliklerinde reklâm kaygısı olması gerekip gerekmediği devamlı tartışılan 
bir konudur. Dolayısıyla bu açıdan “sosyal sorumluluk örtük reklâmdır” diyenlerin cevaplarını da 
olumsuz yönden algılamamak gerekir. Araştırmaya katılan çalışanların %71,2’si (Katılmıyorum, 
Kesinlikle Katılmıyorum) ise sosyal sorumluluğu bir reklâm olarak görmemektedir.

Kuruluşların sosyal sorumluluk projeleri ile karlılık düzeyinin düşeceği yönündeki yargı 
Tablo 19’da ele alınmıştır. Katılımcılardan %13,7’sine göre kurumların temel ve direkt hedefi kâr 
olmalıdır. Bu süreçte sosyal sorumluluk noktasında ortaya konulacak enerji, emek, niyet ve para 
kurumu temel hedefi olan kârdan uzaklaştıracak bir faktör olabilmektedir. Kurumların uğraşı 
sosyal sorumluluk değil doğrudan kâr olmalıdır. Katılımcıların önemli bir oranı olan %14,5’i ise 
“fikrim yok” demişlerdir. Bu sonuca göre çalışanların, sosyal sorumluluk projeleri ile kârlılığı 
ayrı ele aldığı ancak dikkate değer bir oranda katılımcının ise ekonomik kaygıları ön planda 
tuttuğu söylenebilir.

Ankete katılanların %13,4’üne (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum) göre kurumların 
sosyal sorumluluk bilincinde ve hassasiyetinde olsa bile halkın buna değer vermediğini; %78,3’ü 
(Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum) ise halkın nezdinde sosyal sorumluluk bilincinin 
değer bulduğunu ifade etmektedirler. Katılımcıların %8,3’ü ise fikrim yok demişlerdir (Bkz. 

Tablo 19). Bu sonuç göstermektedir ki, çalışanların dörtte üçünden fazlası sosyal sorumluluk 
projelerinin amacına ulaştığına inanmaktadır. Diğer bir ifadeyle katılımcıların ağırlıklı bölümü, 
“halk nezdinde sosyal sorumluluk bilinci değer bulmamaktadır” yargısını reddetmektedir.

Katılımcıların %13,4’ü (Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) sosyal sorumluluğu 
küçük ve orta ölçekli değil sadece büyük kurumların/işletmelerin yapabileceği bir etkinlik 
olarak görmektedirler. Bu bakış açısına göre sosyal sorumluluk bilincinin kurumun ölçeği 
ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Katılımcılardan %77,3’ü (Katılmıyorum ve Kesinlikle 
Katılmıyorum) ise sosyal sorumluluğun işletmelerin büyüklüğü ile alâkalı olmadığına dair 
görüş bildirmişlerdir. Fikrim yok diyenlerin oranı ise %9,2’dir (Bkz. Tablo 19). Buna göre, tabloda 
belirtilen yargıya katılmayan çoğunluğun, sosyal sorumluluk projelerini niceliksel büyüklüğe 
göre değerlendirmediği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Tablo 19’a göre, katılımcıların %21’i (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum) toplumun 
ahlâkî, kültürel, sosyal v.b. değerlerinin temel amacı kâr etmek olan kurumlar için bağlayıcı 
olmadığını belirtirken; %68,9’u (Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum) toplumsal değerlerin 
kurumların hassasiyetleri arasında olması gerektiğini söylemişlerdir. %10,7’si ise fikrim yok 
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demişlerdir. Dolayısıyla ankete katılanların beşte birinden fazlasının profesyonel yaşamı 
pragmatist bakışla değerlendirdiği söylenebilir.

Katılımcıların %10,2’sine göre sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamaların kuruma 
ek maliyetten başka bir getirisi olmaz. Katılımcıların %83’ü ise sosyal sorumluluğu gereksiz 
bir anlayış olarak görmemektedir (Tablo 19). Ancak burada fikrim yok diyen %6,8’lik ve 
gereksiz olarak gören %10,2’lik kesim dikkat çekmektedir. Bu noktada sosyal sorumluluk 
etkinliklerini sadece bir ek maliyet olarak gören bir yaklaşım açısı mevcuttur. Bu noktada sosyal 
sorumluluk düşüncesinin oldukça gereksizmiş gibi algılandığı bir bakış açısıyla hareket edildiği 
görülmektedir.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırma Ardahan merkezdeki kamu ve özel sektör çalışanlarının kurumsal sosyal 
sorumluluğa ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, kamu ve özel 
sektör çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerinin yanı sıra, işletmeler ve toplum arasındaki 
etkileşimin sosyal sorumluluk özelinde nasıl algılandığı sorusu üzerinde de durulmuştur.

Ankete katılanların 88,5’i gibi bir oran bürokrat, akademisyen, memur ve yöneticilerden 
oluşmaktadır. Bu kapsamda, alınan cevaplar, anketin uygulandığı bütün kamu ve özel firmaların 
kurumsal sosyal sorumluluk iradelerini yansıtmaktadır. Araştırmaya katılanların kurumsal sosyal 
sorumluluğun gerekliliğine ilişkin düşünceleri toplum beklentileri ekseninde şekillenmektedir. 
Katılımcıların büyük bölümü halkın bu yöndeki ihtiyaçlarını öne çıkarmıştır. Daha iyi bir 
çevre ve toplum diyen kadınlara göre, etik zorunluluklar ve imaj diyen erkekler arasında sosyal 
sorumluluğa bakış açısı bakımından paradigma farklılığı olduğu dikkat çekmektedir. Buna göre 
sosyal sorumluluk ilkesinin dayanağı, sosyo-demografik faktörlere göre farklılık göstermektedir. 
Örneğin, yaş ilerledikçe sosyal sorumluluğun toplumsal hayata katkısına inananların oranı 
düşmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri sürdürülebilir kalkınma için önemli bir unsur olup, 
rutini zorlayan, yaratıcı yaklaşımları gerektirir. Bu noktada kurumun kendisinin olduğu kadar 
çalışanlarının da enerjik olmasını öngörür. Yaşın kurumsal sosyal sorumluluğun üzerindeki 
etkisi bu perspektiften değerlendirilebilir.

Eğitim düzeyi ve gelir seviyesi ile kurumsal sosyal sorumluluğun gerekliliğine inanma 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Çalışanların eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe kurumsal 
sosyal sorumluluğun önemine inananların oranı da artmaktadır. Eğitim ve gelirle beraber gelen 
etik kaygılar, toplumsala ve çevreye olan duyarlılık, sosyal sorumluluğun doğasıyla birebir 
uyuşan anlayışlardır.

Kurumda çalışanların pozisyonları ile kurumsal sosyal sorumluluğa bakış açısı arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur. Bununla birlikte yöneticilerin dikkat çekici bir bölümü kâr odaklı 
hareket etmekte, kuruma kısa vadede kâr olarak dönmeyecek hiçbir faaliyete destek verilmemesi 
gerektiğine inanmaktadır. Yönetici pozisyonundakilerin sosyal sorumluluğa bu şekilde 
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yaklaşmaları sosyal sorumluluğun sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü kavrayamadıklarını, 
zamanın ruhunu okuyamadıklarını göstermektedir.

Kamu sektöründe çalışanların %65,6’sına, özel sektörde çalışanların ise %76,9’una göre 
çalıştıkları kurumda sosyal sorumluluk bilinci, “çok” ve “çok fazla” seviyededir. Buna göre 
çalışanların bakış açısından özel sektörde sosyal sorumluluk bilinci daha fazladır denilebilir. 
Kamu sektöründe çalışanların %16,5’i, özel sektörde çalışanların %23,1’i kurumsal sosyal 
sorumluluk etkinlilerini bir reklâm etkinliği olarak görmektedirler. Ayrıca, kamu sektöründe 
sosyal sorumluluk, yardım, destek ve toplum odaklı bir etkinlik olarak görülürken, özel 
sektörde çalışanların büyük çoğunluğu açısından kurumsal sosyal sorumluluk reklâm-vari bir 
etkinliktir/olmalıdır. Bu durum kamu sektörünün hizmet, özel sektörün kâr odaklı olma gerçeği 
ile açıklanabilir.

Özel sektör çalışanları kurumların toplumsal gelişime katkı sağlamak gibi bir misyonu 
olmadığını belirtmiştir. Bazı durumlarda kamu kendini devletin bizatihi tezahürü olarak 
görmektedir. Özel sektör çalışanları ise kamu sektöründekilere göre, kurumun toplumu 
geliştirmek gibi bir misyonu olduğuna daha fazla inanmaktadır. Bu paradigmatik dikotomi 
önemlidir. Çünkü değişen dünyada, artık kamu sektörü çevreye ve toplumsallığa duyarsız 
kalamaz/kalmamalıdır. Hizmet ettiği kesimi vatandaş olarak gören bu zihniyet, sosyal 
sorumluluğu devletin işi olarak gören zihniyetle paraleldir.

Katılımcıların büyük bir çoğunluğuna göre kurumlar eğitim alanında sosyal sorumluluk 
projeleri geliştirmelidir. Ardahan’da gerek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, gerekse Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarında başarı oranlarındaki düşüklük, çalışanların 
eğitim alanına daha duyarlı olmalarına yol açmış olabilir. Buna göre kurumların, içinde yer 
aldığı toplumun sorunlarına duyarsız kalamayacağı gerçeği açıkça görülmektedir.

Çalışma kapsamında katılımcılara kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin görüşleri (Bkz. 

Tablo 19) bazı yargılarla ölçülmüştür. Buradan elde edilen verilere göre; (a) Sosyal sorumluluk 
kavramı zihinlerde olumlu bir kavramdır. Sosyal sorumluluk etkinliklerinin toplumsal hayatın 
içinde olması gerektiğine inananların oranı oldukça yüksektir. (b) Kurumsal sosyal sorumluluk 
etkinlikleri toplumsal hayata katkı sağlayacak potansiyeldedir. (c) Katılımcıların %17,6’sına göre 
kuruma kısa vadede kâr olarak dönmeyecek hiçbir faaliyete destek verilmemelidir. Benzer oranla 
katılımcıların %17,8’ine göre sosyal sorumluluk örtük-gizli bir reklâmdır. Bu bakış açılarına 
göre sosyal sorumluluk adı altında yapılan etkinlikler, kısa vadede kâr’a dönüştürülmesi gereken 
örtük-gizli reklâmlardır. Bu noktada, sosyal sorumluluk ve reklâm arasındaki ilişki açısından 
“yapılan etkinlikler reklamlandırıl(ma)malı mıdır” sorunsalı ikircikli bir konudur. Bu tespitten 
hareketle katılımcıların önemli bir oranı sosyal sorumluluğun kâra dönüşecek reklâm malzemesi 
olması gerektiği noktasında hemfikirdir. (d) Katılımcılardan %13,7’sine göre kurumların temel 
ve direkt hedefi kâr olmalıdır. Bu süreçte sosyal sorumluluk noktasında ortaya konulacak enerji, 
emek, niyet ve para kurumu temel hedefi olan kârdan uzaklaştıracak bir faktör olabilmektedir. 
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Kurumların uğraşı sosyal sorumluluk değil doğrudan kâr olmalıdır. Bu sonuca göre çalışanların, 
sosyal sorumluluk projeleri ile kârlılığı ayrı ele aldığı, ancak dikkate değer bir oranda katılımcının 
ise ekonomik kaygıları ön plânda tuttuğu söylenebilir. Çalışanların dörtte üçünden fazlası sosyal 
sorumluluk projelerinin amacına ulaştığına inanmaktadır. Diğer bir ifadeyle katılımcıların 
ağırlıklı bölümü, “halk nezdinde sosyal sorumluluk bilinci değer bulmamaktadır” yargısını 
reddetmektedir. (e) Katılımcıların %13,4’ü, sosyal sorumluluğu küçük ve orta ölçekli değil 
sadece büyük kurumların/işletmelerin yapabileceği bir etkinlik olarak görmektedirler. Bu bakış 
açısına göre sosyal sorumluluk bilincinin kurumun ölçeği ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 
(f) Ankete katılanların beşte birinden fazlasının profesyonel yaşamı pragmatist bakışla 
değerlendirdiği söylenebilir. (g) Katılımcılardan her on kişiden birinde sosyal sorumluluk 
etkinliklerini sadece bir ek maliyet olarak görülen bir yaklaşım açısı mevcuttur. Bu noktada 
sosyal sorumluluk düşüncesinin oldukça gereksizmiş gibi algılandığı bir bakış açısıyla hareket 
edildiği görülmektedir. Katılımcıların %21’ine göre toplumu geliştirmek, sosyal hayata katkı 
sağlamak devletin işidir. Bu manidar oran dikkat çekicidir. Çünkü çalışanların büyük bir oranı 
kurumsal sosyal sorumluluğun önemine inanmakta; ancak bunun kurumların işi olmadığını 
düşünmektedir. Bu anlayış çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluğun gerekliliğine inanan 
katılımcıların oranının yüksek olmasına rağmen; ilde somut sosyal sorumluluk projelerinin 
gerçekleşmemesinin temel nedeni okunabilir.
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1. GİRİŞ

Tarım toplumundaki el işçisi, sanayi toplumundaki mavi yakalı işçi, enformasyon 
toplumundaki beyaz yakalı işçi, hem el hem de zihnini kullanan altın yakalı işçi ve son olarak 
çevreye duyarlı işlerde çalışan yeşil yakalı işçi gibi kavramlar dönemin ekonomik şartlarında 
işgücünün genel niteliklerini yansıtmakta kullanılan tanımlamalardır. Bu tanımlamalar arasında 
ifade edilen, bilgi işçileri yahut beyaz yakalı çalışanlar, sanayi toplumundan enformasyon 
toplumuna geçişle birlikte ve özellikle son 20 yılda diğerlerine nazaran çok daha fazla ilgi 
odağı olmuştur. “El becerisi ve kas gücü yerine eğitimi sırasında öğrenmiş olduğu kavram, kuram 
ve fikirleri işine katabilen kişiler” (Drucker, 1985; 32) olarak tanımlanan bilgi işçileri, insan 
kaynakları yönetiminin örgütlerde önemli bir fonksiyon olarak yer almasında da önemli rol 
oynamıştır.

Tüm insanlık tarihi boyunca aslında hep var olan bilgi işçilerinin öneminin bu dönemde 
artmasının temel nedeni, var olan bilginin tarihin bütün dönemlerinden daha fazla olmasıdır. 
Artan rekabet karşısında, işletmelerin rekabet avantajı kazanmak ve sürdürülebilirliği 
sağlamak amacıyla uyguladıkları politikaların temelinde bilgi temelli kaynakları yatmaktadır. 
Yenilik, sürekli iyileştirme ve farklılaşma temelde bilgiye dayanan faaliyetlerdir. Bu kapsamda, 
personel yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine geçişte, hatta İKY’ye stratejik bir bakış 
açısı kazandırılarak oluşturulan Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarında, temel 
farklılık, işgücünün bir maliyet unsuru olarak değil, rekabet avantajı sağlayan bir varlık olarak 
görülmesidir.

Örgütlerdeki İKY fonksiyonunun yeniden değerlendirilmesi ve tasarlanması yeni bilgi 
temelli ekonomi şartlarında örgütlerin karşılarında bulunan çok önemli bir sorun olarak 
ortaya çıkmıştır (Lengnick-Hall ve Lengnick-Hall, C. A., 2012; 1). Drucker (1999)’a göre, el 
işçisi bir maliyet kalemi olarak görülürken, bilgi işçileri kesinlikle bir sermaye varlığı olarak 
düşünülmelidir (Drucker, 1999; 87). Stratejik bir müttefik olarak İKY ve işletme performansı 
arasındaki olumlu ilişkiyi gösteren birçok çalışma (Huselid vd., 1997; Ferris vd., 1999) 
bulunmaktadır. Black ve Lynch (2004) İKY uygulamalarının örgütsel bir kaynak olarak, işletme 
performansına etkisini inceleyen çalışmaları destekler nitelikte bulgular elde etmişlerdir. Buna 
göre firmalar, yeni ekonominin belirleyiciliğinde enformasyon teknolojileri, yazılım ve donanımı 
arttıracak sermaye yatırımlarına yönelmektedir. Bunun yanı sıra İKY ile bağlantılı olarak 
işletmelerin büyüme, yenilik fırsatlarını tanıma ve problem çözme konularında iş süreçlerine 
yönetici olmayan çalışanları da dâhil eden uygulamaların öneminden bahsetmişlerdir (Black ve 
Lynch, 2004; 97). Bunlar, iş yeri yenilikleri, takım çalışması, karar verme ve değişim mühendisliği 
gibi faaliyetlere işgücünün katılımı ve kar paylaşımı gibi uygulamalardır. Araştırmacılar, yeni 
insan kaynakları yönetimi uygulamalarının verimlilik ve yüksek performansla ilişkili olduğunu 
bulgulamışlardır (Bkz: Black ve Lynch, 2004; 113–117).

Değişen rekabet çevresi ve ekonomik koşullara paralel olarak İKY alanında da 
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işletmeciliğin tüm alanlarında yaşandığı gibi büyük bir değişim gerçekleşmiştir (Bersin, 2013; 
6). 21. yy’da oluşan yeni eğilimlere paralel olarak artık İKY yöneticileri özellikle politikaların 
oluşturulmasında güven, açıklık, eşitlik ve konsensüs gibi ilkelere dikkat etmeleri, çalışanları 
motive ederken kazan-kazan mantığının oluşmasına yardımcı olmaları, çalışma ilişkilerinde 
adil davranışlar, uygulamalar geliştirmeleri, teknolojik değişimlere karşı çalışanları hazırlıklı 
tutmaları, kalite bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir (Albu ve Moroşan-Dănilă; 2009; 135-
136). Bunun altında yatan temel mantık yukarda bahsedilen insan kaynağının eşsiz bir rekabet 
avantaj kaynağı olduğu gerçeğidir. İş yerinde temel farklılıkların yanı sıra özellikle örgüte yenilik 
getirecek her türlü yetenek, farklılık boyutunu taşımaktadır. Buna göre iş yerinde yüzleşilen 
farklılıkların yönetimi konusuna odaklanan, çatışma vb. sorunlara dengeli çözümlerin 
getirilmesi gereklidir. Her bir farklılığın ve çatışmanın örgütün stratejik bir varlığına nasıl 
dönüştürüleceğine ve örgütün sahip olmayı arzu ettiği yetenek havuzunun oluşturulmasına nasıl 
katkı sağladığına ilişkin politika ve uygulamaların tasarlanması gereklidir. Özellikle 1990’larla 
birlikte yüksek kalitede çalışanların örgüte nasıl çekileceği ve işletme başarısı için bu yetenek 
ve becerilerin hangi süreçlerle yönetileceğine ilişkin konuların tartışıldığı yetenek yönetimi, bu 
bağlamda İKY alanında ortaya çıkmış önemli bir tartışma konusudur.

Yazında yeni İKY uygulamalarının örgütlerdeki yeniliği arttırdığına ilişkin birçok çalışma 
(Laursen ve Foss, 2003; Chen ve Huang, 2009) bulunmaktadır. Özellikle, disiplinler arası çalışma 
gruplarının oluşturulması, kalite çemberleri, çalışan önerilerinin toplanması için kurulan 
sistemler, planlı iş rotasyonları, sorumluluk delegasyonları, fonksiyonların bütünleştirilmesi, 
performansla ilişkili ödeme, işletme içi ve dışı eğitimler gibi yeni uygulamaların işletmenin 
yenilik performansında olumlu katkılar oluşturduğu bulgulanmıştır (Laursen ve Foss, 2003; 
243-263). Örgütün stratejik hedefleriyle uyumlu politika ve uygulamaların ortaya çıkması 
kaçınılmaz olarak İKY uygulamalarında da yenilikleri beraberinde getirmiştir. Hiç şüphesiz ki 
bu noktada bilgi işçilerinin yönetimiyle ilgili konular en önemli noktayı oluşturmaktadır.

Delery ve Doty (1996)’ye göre İKY uygulamalarından olan içsel kariyer fırsatları, biçimsel 
eğitim sistemleri, değerlendirme ölçütleri, kâr paylaşımı, çalışan güvenliği, sesini duyurma 
mekanizmaları ve iş tanımları yapıları itibariyle stratejik bir niteliğe sahiptirler (Delery ve Doty, 
1996 içinde Ferris vd., 1999; 390). Aynı şekilde İKY uygulamalarında “esneklik” konusunun 
(Ferris vd., 1999) ve özellikle bu dönemde mobil, durumsal işgücü gibi kavramlarla adlandırılan 
yarı zamanlı ve sözleşmeli çalışanların ağırlık kazandığı söylenebilir (Bersin, 2013; 9). Değişen 
çevreye ve işgücünün niteliğine bağlı olarak, İKY’de, çalışma saatlerinden iş tanımlarına kadar 
birçok uygulamada esneklikler getirilmesi söz konusu olmuştur. Yine performans değerleme ve 
ödül ilişkisi (Ferris vd., 1999) bilgi işçilerinin verimliliği ve dolayısıyla stratejik üstünlük sağlama 
adına farklı bir nitelik kazanmıştır. Ichniowski ve Shaw (1999), İKY uygulamaları ve ekonomik 
performans ilişkisine dair Japon ve ABD işletmeleri üzerinde yaptıkları çalışmada, pozitif ilişkili 
İKY uygulamalarını, problem çözme takımları, yaygınlaştırılmış oryantasyon, çalışanların tüm 
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kariyerleri boyunca eğitim, yaygın enformasyon paylaşımı, iş rotasyonları, çalışan güvenliği 
ve kar paylaşımı olarak sıralamışlardır. Japon işletmelerinde yenilikçi iş uygulamalarının daha 
fazla olduğunu görmüşlerdir.

Yine küreselleşme ve çok uluslu işletmelerin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan uluslararası 
insan kaynakları yönetimi konusu da temel olarak bilgi işçilerinin sorunlarıyla ilgilidir (Ferris vd., 
1999). Yasal farklılıklarla baş etme, bütünleşme politikaları ve kültürel uyum, nitelikli yönetici elde 
etme ve elde tutma, motivasyonunu sağlama, performans değerlendirme ölçütlerinin geleneksel 
olandan farklı olarak biçimlenmesi, iş yaşam dengesinin sağlanması, ülkeden ülkeye değişen 
politikalar ve yerel hassasiyetlere göre politikaların biçimlenmesi, bilişim teknolojilerinin artan 
kullanımı vs. konular İKY’nin önceki dönemlerde karşılaşmadığı sorunları ve bununla birlikte 
ortaya çıkan uygulamaları beraberinde getirmiştir. Küresel işgücünün yönetimi, 2013’e ilişkin 
Bersin (2013)’in öngördüğü İK konularından biri olarak öne çıkmıştır.

İKY uygulamalarında ortaya çıkan yeni bir eğilim de politik unsurların (Ferris vd., 1999) 
İKY uygulamalarına etkisinin araştırılması konusudur. Bundan öncesinde eğitim, yaş, güç, 
cinsiyet gibi çok genel kriterlere dayanan seçim sürecinin değişip, kriterlerin karmaşıklaşması 
politik becerilerin artan bir biçimde kullanımına neden olmuştur. Kadrolama, performans 
değerlendirme ve kariyer yönetimi aşamalarındaki karar verme amaçlı çalışan mülakatlarında, 
politik becerilerin ve izlenim yönetimi taktiklerinin kullanılması, özellikle değişime uyum 
sağlayan, yaratıcı ve yenilikçi, sürekli öğrenme kapasitesine sahip nitelikte elemanlar 
bulunabilmesi açısından oldukça zor problemleri de beraberinde getirmiştir. İşe alma süreci 
gün geçtikçe daha karmaşıklaşmakta, çalışanlar testler, mülakatlar, sözlü ve yazılı sınavlar vb. 
birçok ön elemelerden geçirilmektedir. Performans değerlendirme, 360 derece değerlendirme, 
yetkinliklere dayalı değerlendirme ve kariyer planlamasında farklı yaklaşımlara gitme gibi pek 
çok farklı uygulamaları beraberinde getirmiştir. İKY uygulamalarında, İKY bilgi tabanında 
seçim, performans değerlendirme ve ödüllendirme (tazminatlar) gibi alanlarda hesap verebilirlik 
ve açıklık, özellikle uluslararasılaşma ve yaratıcılığın önem kazanmasıyla farklılıkların yönetimi 
uygulamaları, el işçiliğinin öneminin azalmasıyla göreceli olarak kadın işgücünde görülen 
artış ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunların çözümü, görev gruplarının oluşturulması, 
kariyer yolları, iletişim biçimleri, performans değerlendirme, ödüllendirme ve ücretlendirme 
farklılıkları gibi farklı konular ortaya çıkmıştır. Yine iş tanımlarının esneklik kazanması, işlerin 
farklılaşması ve karmaşıklaşması, oluşan katma değerin hesaplanmasında ortaya çıkan sorunlar 
ve yasaların daha fazla insan haklarını öne çıkaran düzenlemeleriyle uyum sağlama gibi örgütsel 
adalet konularının önem kazanması, İKY’nin itibar ve imaj yönetimi açısından uygulamalarının 
daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur.

Fallaw ve Kantrowtiz (2013)’in uluslararası yetenek yönetimi ve psikoteknik test merkezi 
olan SHL şirketi bünyesinde 2012 Eylül ayında Çin, Güney Afrika, İngiltere, ABD ve diğer 
ülkelerde yer alan 592 İK profesyoneli üzerinde yaptıkları araştırmaya göre IKY alanında ortaya 
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çıkmış olan öncelikli İK uygulama ve eğilimleri aşağıdaki biçimde sıralanmıştır:

 ✴ İşe adanmışlık/işgücünü elde tutma
 ✴ Liderlik geliştirme
 ✴ Performans yönetimi
 ✴ İş gücü planlama ve yetenek analizleri
 ✴ Eğitim
 ✴ Yedekleme planlaması
 ✴ Dışsal ise alma (kadrolamayı içeren)
 ✴ İçsel ise alma (terfiyi içeren)
 ✴ Kariyer geliştirme
 ✴ Değişim yönetimi
 ✴ Yetkinlik modelleri yaratma ve uygulama
 ✴ Yeniden yapılanma
 ✴ İşe uyum programları (Onboarding)
 ✴ Dış yerleştirme/yeteneklerin yeniden yerleştirilmesi düzenlenmesi (outplacement/

redeployment)
İşletmelerin çoğu biçimsel ve biçimsel olmayan sosyal medyanın kullanımı konusunda 

2010 yılında “bekle ve gör” politikasını izlerken 2013 raporuna göre şirketlerin %60’ından 
fazlası sosyal medyayı işe alımda kullanmış ya da kullanmayı planlamaktadır. %30’undan daha 
azı uygun adayların belirlenmesinde sosyal medyayı kullanmaya inanırken, sadece %11’i ise 
alma kararlarında kritik olduğuna inanmaktadırlar. Geçen 3 yıllık dönemde sosyal medya 
kullanımı ve akıllı telefonlar aracılığıyla İKY bilgi sistemlerine erişim konusunda ilginin artmış 
olduğu görülmektedir. Cevaplayıcıların %17’si İKY bilgi sistemlerine akıllı telefonlar aracılığıyla 
ulaşabildiklerini ifade etmektedir. Cevaplayıcıların sadece %15’i örgütün işgücünün potansiyeli 
hakkında net bir anlayışa sahipken yarısından azı yetenekle ilgili verileri işletme kararlarında 
kullanmaktadırlar. Cevaplayıcıların yarısından azı işgücü ile ilgili kararları verirken objektif 
verileri kullanmaktadır. 2013 yılında örgütlerde işgücünün adanmışlığı ve liderlik geliştirme 
en üst öncelikli konular arasında yer almıştır. Cevaplayıcıların yalnızca beşte birinden azı 
veri yönetim sistemlerinden memnuniyet duymaktadır. Bu çalışmadan çıkarılabilecek olan 
sonuç gelecek dönemlerde sosyal medyanın işe alımlarda kullanımının artmasıdır. Ayrıca 
akıllı cihazların İKY bilgi sistemlerine erişiminde kullanımının artması, İKY bilgi sistem ve 
teknolojilerinden daha fazla yararlanma, işe adanmışlık ve yeteneklerin elde tutulması gibi 
konuların önem taşımaya devam edeceği öngörülebilir.

Bersin (2013)’in 2013’e ilişkin öngörüleri de SHL araştırmasıyla benzerlikler taşımaktadır. 
İşe adanmışlık ve farklılıkların yönetimi, küresel işgücü, İK teknolojilerinin kullanımı, sosyal 
medya ve mobil teknolojilerinin kullanımı esnek kariyer ve iş uygulamaları gibi başlıklar Bersin 
(2013)’in raporunda öne çıkmıştır.
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Forbes dergisinin internet sitesinde yer alan bir makalede, sosyal medyanın İK üzerindeki 
rolünün 2013 yılında ne ölçüde önem kazanacağı belirtilmiştir. Bu makalede özellikle temin-
seçim ve iş arama faaliyetlerinde kullanılan özgeçmişlerin yerini kişisel markalaşmanın 
alacağı belirtilmiştir. Kişisel markalaşmanın LinkedIn, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardaki 
nitelikli takipçi sayısının, kişisel ağın büyüklüğünün, google vb. arama motorlarında arama 
sonuçlarında çıkmanın vs. önem kazanacağı, dahası Klout tarzı uygulamalarla kişilerin marka 
değerleri ölçülerek işe alım kararlarında verilerden bir kısmını oluşturmasının muhtemel olduğu 
belirtilmiştir (http://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/01/03/2013-the-year-of-social-hr/ Erişim tarihi: 23 Mart 2013).

Nikki Hall’a göre 2012 yılına ilişkin İKY alanında ortaya çıkan yeni eğilimler ve öne çıkan 
başlıklar ise, yetenek yönetimi, gelecek için stratejik İK ölçümlerinden yararlanılması, sosyal 
medyanın daha etkin kullanımı, farklılıkların arttırılması ihtiyacı olarak sıralanabilir (http://
www.onrec.com/news/news-archive/hr-trends-in-2012 Erişim tarihi 23 Mart 2013).

Yönetim danışmanı Rao’ya göre, bilgi ekonomisinin şekillendirdiği günümüz rekabet 
şartlarında İKY’de yetenek yönetimi merkezi bir rol teşkil etmektedir. Buna göre Rao, son 
yıllarda öne çıkan en önemli konuları yeteneğin ele geçirilmesi ve elde tutulması bağlamında 
liderlik geliştirme, iş-yaşam dengesi, farklılıkların kabullenilmesi, sağlık ve sıhhat (iyi olma 
durumu), doğru zamanda doğru biçimde beceri kazandırma, yararlanma, örgüt çalışanlarının 
büyük bir kısmını oluşturan karizmatik ve çok yüksek performanslı yıldız çalışanlardan ayrı 
olarak uzun dönemde örgüte büyük katkı sağlayan “mükemmel vatandaş” (solid citizen) olarak 
adlandırılan çalışanların yönetimi, performans ve başarıyı anında ödüllendirme, örgütsel ve 
kişisel arzu ve isteklerin uyumlaştırılması, 360 derece geri besleme olarak sıralamıştır (http://
www.deccanherald.com/content/146027/ipl-2012.html Erişim tarihi 23 Mart 2013).

Türkiye’deki iş ortamının yeni gerçeklerinin ortaya çıkardığı zorluklarla başa çıkabilmek 
için İK’yı dönüştürmekten bahseden Ulrich ve çalışma arkadaşları (2012), karşılaşılabilecek 
temel zorlukları yetenek, organizasyon ve liderlik başlıkları altında toplamışlardır. Beşeri 
sermaye, işgücü bağlamında ele alınan yetenek, hem bugün hem de gelecekte doğru iş için doğru 
becerilere sahip olan doğru insanlarla çalışmaktan emin olmak, çalışanların ellerinden gelenin 
en iyisini yapmaları için istekli olmalarını sağlamak, çalışanların yaptıkları işte kişisel anlam ve 
amaç duygusu bulmalarına yardımcı olmak gibi gerekli olan iş ortamının yeni gerçeklerinden 
ve zorluklarından bahsetmişlerdir. Ulrich ve çalışma arkadaşları yine İK dönüşümünün 
gerçekleşebilmesi için çizdikleri çerçevede adeta değişen çağda İK’nın rolünü tamamen yeniden 
tanımlamışlardır. Buna göre, gerçek bir İK dönüşümü bir şirketin müşterilerine, yatırımcılarına 
ve diğer paydaşlarına verdiği sözleri yerine getirebilmesine yardım etmek için şirket bünyesindeki 
İK çalışmalarının nasıl yürütüleceğini yeniden tanımlamaya yönelik bütünleştirilmiş, uyumlu, 
yenilikçi ve iş odaklı bir yaklaşımdır. Burdan çıkarılabilecek sonuç, İK’nın stratejik bir nitelik 
taşıması, örgütün bütününün stratejileriyle uyumlu olması ve paydaşların haklarını koruyucu 
bir yaklaşım takip etmesi gerektiğidir. Bu bağlamda geliştirilen bütün uygulamalar temelde 
İK’nın stratejik niteliğine ve örgüt amaçlarına katkı yapmak üzere tasarlanmaktadır.

http://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2013/01/03/2013-the-year-of-social-hr/
http://www.onrec.com/news/news-archive/hr-trends-in-2012
http://www.onrec.com/news/news-archive/hr-trends-in-2012
http://www.deccanherald.com/content/146027/ipl-2012.html
http://www.deccanherald.com/content/146027/ipl-2012.html
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2. İKY UYGULAMALARINDA YENİ EĞİLİMLERİN BİLGİ İŞÇİLERİNİN YÖNETİMİNE 
YÖNELİK YANSIMALARI

İşletmelerin stratejik avantaj kazanabilmeleri için kaynak-bilgi temelli yaklaşıma göre, insan 
kaynaklarını stratejik bir biçimde yönetmelerini gerekmektedir (Lengnick-Hall ve Lengnick-
Hall, 1988; 454; Ferris vd., 1999; 389). Kaynak-bilgi temelli yaklaşıma göre yönetim, işletmeye 
karmaşık, maddi olmayan, dinamik, eşsiz kaynakların toplanmasını gerektirir. İşletme birçok 
kaynak yığınına sahip olabilir. Ancak bu durum başarı için garanti değildir. Rekabetçi avantaj; 
ayırıcı, üstün kaynak ve kabiliyetlere rakiplere nazaran daha fazla sahip olmak veya kontrol 
edebilmekle oluşmaktadır (Barney, 1991, 101; Mahoney ve Pandian, 1992; 363; Peteraf, 1993; 
179; Teece vd., 1997; 513; Nonaka ve Toyama, 2003; 4). Ayırıcı bilgi üstünlüğüne sahip örgütler 
geleneksel kaynak ve yeteneklerini yeni ve ayırıcı biçimlerde birleştirip, koordine ederek kendi 
müşterileri için, rakiplerden daha üstün değer yaratabilirler (Zack, 1999; 128). Levi Straus’un kot 
pantolon üretmek için katlandığı maliyetlerin beşte dördü bilgiye gitmektedir. İşletmelerdeki 
bilgi üretmenin temel kaynağı ise insanlardır. Bilgi üreten bir işletmede herkes bilgi işçisidir. 
Bu ortamda bilgi üretiminin arttırılması ise öğrenmeye yatırım yapılması ve bilginin örgüt için 
stratejik kaynak haline getirilmesiyle sağlanabilir (Nonaka, 1991, 98; Çırpan, 2001; 2).

Bilgi işi ve bilgi işçisinin işletmelerdeki öneminin artmasıyla birlikte, İKY uygulamalarında 
da buna paralel gelişmeler ortaya çıkmıştır. Geleneksel el işçisi için geçerli olan varsayımlar 
tamamen yıkılıp yepyeni bir paradigmayla hareket etme gereği duyulmuştur. İşgücü planlama 
sürecinden başlayarak, eğitim ve kariyer yönetimi, performans değerlendirme, ücretlendirme 
ve ödüllendirme, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, uluslararası boyut gibi pek çok İKY 
uygulamasında derinden değişimler ortaya çıkmıştır.

İKY sürecinde işin yeniden tasarımıyla ortaya çıkan bu değişikliklerle birlikte bu süreçte 
temel aktör olarak ortaya çıkan bilgi işçilerinin özelliklerinin dikkate alınması gereklidir. 
Bilgi işçilerini diğer çalışan sınıflardan ayıran birçok özellikleri bulunmaktadır. Bilgi işçisinin 
bireyselliği son derece güçlüdür. İş hakkında çoğu zaman üstlerinden daha fazla bilgiye sahip 
olabilirler. Kolayca ikame edilemezler, bu nedenle pazarlık güçleri oldukça yüksektir (Bozkurt, 
1996; 181). Bilgi işçileri her şeyden önce kuramsal ve görgül bilgileri hızla edinip uygulama 
yeteneğine sahip eğitimi yüksek kişiler olmalıdır. Bu kişilerden beklenen nitelikler bilgi 
okuryazarı (karşılaşılan problemler karşısında karar verebilmek için bilgiyi bulma ve kullanma 
yeteneği) ve öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olmalarıdır. Ayrıca yenilik ve yaratıcılık bu kişilerin 
temel nitelikleri arasında görülmektedir (Özer vd., 2004; 260).

Bahsedilen bilgi işçilerinin temel özelliklerine bağlı olarak önceki dönemlerde uygulanan 
personel politikaları da değişiklikler göstermiştir. İşgücü planlama sürecinden başlayarak, işten 
çıkarmaya dek tüm İKY sürecinde derin farklılıklar oluşmuştur. Tablo 1’de gösterildiği gibi, 
işgücüne yönelik olarak makro plandaki politik hedeflerden başlamak üzere kariyer yönetimine 
kadar birçok temada farklılaşmalar görülmektedir. Yeni ekonomik düzenle birlikte, yaşam boyu 
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öğrenme yolunu seçen iş görenler daha yüksek gelirler hedeflemekte ve kariyer yollarını da tek 
bir işletmede dikey olarak seçmek yerine, ağ tipine yönelerek farklı yaklaşımları deneme yoluna 
gitmektedirler.

Tablo 1: İş Gücünün Eski ve Yeni Ekonomideki Temaları

Kriterler Eski ekonomi Yeni ekonomi 

Politik hedefler Tam istihdam Yüksek reel ücret ve gelirler

Uzmanlıklar Belirli işlerde uzmanlık Geniş uzmanlık alanı ve farklı 
alanlarda uygulama

Gerekli eğitim Bir uzmanlık alanı ve derece Yaşam boyu öğrenme

Çalışan-yönetim ilişkisi Muhalif İşbirlikçi

İstihdamın doğası Durağan Riskli ve fırsatlar piyasası

Kariyer Hiyerarşik ilerleme (dikey) Ağ tipi kariyer ilerlemesi 
(yatay ve dikey)

İşgücünün yapısı Mavi yakalı- Kısmen beyaz 
yakalı (büro elemanı)

Beyaz yakalı-altın yakalı

 

Kaynak: Keser, 2002; 84

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet koşullarında, bir adım öne çıkmak isteyen işletmeler 
zeki, iyi eğitimli, çok yönlü teknoloji bilgisine sahip, küresel düşünen, zihinsel esnekliği olan 
elemanları istihdam etme eğilimine girmektedir. Bunun için yurt dışı deneyimi, yabancı dil 
bilgisi, inisiyatif kullanma, ekip çalışmasına yatkınlık, yaratıcılık ve mobilite (hareketlilik) 
özelliklerinin tümünü barındıran çalışanlara olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerin artan nitelikli işgücü ihtiyacı ve bu ihtiyacın kendi ulusal işgücü kaynaklarından 
sağlanamaması nedeniyle birçok ülke ve işletme altın yakalı ve bilgi işçisi ithal etme yoluna 
gitmektedir (Işığıçok, 2002; 123). Ayrıca işletmelerin başarısı için yalnızca bu çalışanların işe 
alınması yetmemekte, örgüte bağlılıklarının da sağlanması gerekmektedir. Bunun için de bilgi 
işçilerinin işletmeden çok mesleklerine bağlı oldukları gerçeği göz önünde bulundurularak, 
bu çalışanların iş tanımları gerektiğinde daha fazla çaba sarfedecekleri biçimde hazırlamalıdır 
(Schneider vd., 1994; 28; Çırpan, 2001; 4).

Tapscott (1999)’a göre bilgi işinin etkin yapılabilmesi için çalışanlar kesinlikle motive 
edilmeli, şirketine ve çalışma arkadaşlarına güven duymalı, takım hedeflerinin başarılmasına 
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sadece uyma gereği değil gerçek anlamda bağlılığa sahip olmalıdır. Bu durum düşük ücretli, 
yabancılaşmış, kötü kullanılan çalışanlar tarafından başarılamayacak bir durumdur. Önceki 
kısımda bahsedilen SHL’nin 2013 raporunda da ifade edildiği üzere, İK profesyonelleri için 
çalışanların işe adanmışlıkları ve yeteneklerin örgüt içinde tutulmasının öncelik teşkil etmesi bu 
durumun ne derece dikkate alındığının göstergesi olarak kabul edilebilir.

İşgörenlerin temin ve seçiminde farklılaşmalar;

Hızlı değişim dalgaları ve küreselleşmenin de etkisiyle yaşanan değişimler ve gelişmeler, 
işgören temin ve seçimini büyük ölçüde etkilemektedir. Artan rekabet, stratejik bir yaklaşımla 
uygun büyüklüğe gelmek için genellikle küçülmeleri doğurmaktadır. Bu eğilim, geleneksel tam 
süreli ve sürekli işgören istihdamına alternatif olarak esnek ve alternatif istihdam biçimlerini 
beraberinde getirmektedir. Bu durumda bir yandan işletmeden çıkarılacak işgörenlerin seçimi 
önem kazanırken diğer yandan belki sayısal olarak daha az ama stratejik olarak daha önemli ve 
nitelikli işgörenlerin seçilmesi gereğini ortaya koymaktadır (Acar, 2008; 180).

Bilişim teknolojilerinin etkisiyle birlikte, geçmişte adı duyulmamış bilgi sistemleri, yapay 
zeka, LAN yöneticisi, tekniker, veri yöneticisi, sistem analisti ve programcısı, web tasarımcısı, 
robot teknikeri, yapay zeka programcısı gibi yeni işler ve meslekler ortaya çıkmıştır (Doğrusoy, 
2002; 205). Bilgi işi elbetteki sadece bilişim teknolojisine bağlı olarak oluşan bu sayılan 
işlerden çok daha fazlasını kapsamaktadır. Ancak spesifik örnek verilecek olursa geleneksel 
iş tanımlarından, ünvanlarından oldukça farklı olan bu tarz işler için eleman seçmek de yeni 
bilgi ve deneyim gerektiren önemli bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel olarak bilgi 
işçilerinin işe alınırken dikkat edilmesi gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Özer vd., 
2004; 268):

 ✴ İlgili alanda gerekli olan uzmanlık becerisine sahip olması,
 ✴ Öğrenme ve gelişmeye bağlılıkları, işe alınacak kişinin deneyimlere açık, zihinsel 

merakları olan, yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye bağlılık duyan bir kişi olması,
 ✴ İşbirlikçi yaklaşım, işbirliği ve başkalarıyla bilgi ve fikir paylaşımına istekli olması,
 ✴ Yaratıcılık, farklı fikir ve deneyimleri ilişkilendirebilme becerisi olması,
 ✴ Farklı kültürlere uyum sağlayabilme becerisi olmasıdır.

Bilgi işçileri temin edilirken örgüt içindeki kaynakların yanı sıra, Davenport (2006)’ a 
göre, yöneticilerin dikkate alması gereken nispeten bazı yeni seçenekler vardır (Davenport, 
2006; 200-202). Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Dışarıdan Uzmanlarla Anlaşmak: Gereken bilgi işletmeye has değilse ve ulaşılabilir dış 
kaynaklar mevcutsa, bu bilgiye yönelik anlaşma yapmak onu işletme içinden temin etmekten 
daha uygun olabilir. Bu tanıdık bir yaklaşım olmakla birlikte yöneticiler hangi koşullarda bu 
seçeneğe başvuracaklarını bilemeyebilir. Anlaşmalar kısa ya da uzun vadeli olabilir ve sürece 
(zaman ve malzemeye göre) ya da çıktıya (tamamlanan ürün ve hizmetlere göre) ödeme 
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yapılabilir. Bu yola basvuruldugunda muhataplar, bireysel bilgi işçileri ya da işletmeler olabilir. 
Hatta bazı örgütler eski çalışanları ile anlaşarak emeklilik sebebiyle oluşan bilgi kaybının önüne 
geçmektedir.

b) Dışarıdan Temin: Dışarıdan temin uygulamasında belli bir hizmetin gerçekleştirilme 
sorumluluğu dışarıdaki bir kuruluşa devredilebilir. Büyük ölçüde dışarıdan temin edilen ilk 
bilgi yoğun süreç enformasyon teknolojisi ve uygulama geliştirme (belirgin bir bilgi çalışması) 
hizmetleri olmuştur ve dışarıdan iş süreci temin etme projelerinin çoğu bilgi çalışması 
süreçlerinden çok işlem hizmetleri olmuştur. Halbuki satıcılar çeşitli iş alanlarında bilgi yoğun 
hizmetler de önermektedir. Bu alanlar arasında destek zinciri optimizasyonu, finans analizi, 
insan kaynakları planlaması, pazar planlaması ve dilimlemesi sayılabilir. Kimi kuruluşlar daha 
şimdiden analitik yönelimli bu işlemleri de dışarıdan temine başlamışlardır.

c) Yurtdışına Yönelme: Gerek yurt dışındaki hizmet sağlayıcılara yönelme, gerekse 
yurtdışından çalışanlar tutma yoluyla git gide yaygınlaşan bir kaynak temin etme biçimi 
yurtdışına yönelmedir. Yine yurt dışına taşınan ilk çalışma biçimi idari nitelikteydi-veri girişi, 
arka ofis işlemleri ve düşük düzey programcılık-ve öncelikli amaç maliyetleri düşürmekti. 
Bugün ise örgütler en bilgi yoğun faaliyetlerini (Ar-Ge, tasarım vb.) yurtdışına taşıyabilmekte 
ve yurtdışı piyasalarındaki bilgi işçilerinin yeteneklerinden yararlanmayı hedeflemektedir. 
Microsoft sadece düşük düzey programcıları değil, üst düzey mimari ve tasarım faaliyetlerini de 
Hindistan’a taşımıştır. General Electric alt düzey hizmetlerini Hindistan’a taşımakla başlamış, 
fakat geçen süre zarfında John F. Welch Teknoloji Merkezi’ni kurmuştur. Bangalore’nin 
dışındaki bu merkezde şirketin faaliyet gösterdiği çeşitli alanlardaki araştırma ve ürün geliştirme 
çalışmaları yürütülmektedir. Aranan uzmanlık derecesi ne olursa olsun artık geleneksel batı 
pazarlarının dışında da dünyanın dört bir tarafında bulunabilmektedir.

d) Açık Kaynak Kullanmak: Yazılım sektöründe “açık kaynak” ürün geliştirme modelinin 
gücünün fark edilmesiyle birlikte örgütler bu modeli çeşitli bilgi çalışması faaliyetlerine uygulamaya 
başlamışlardır. Herhangi bir işletmenin dışındaki zeki insanların sayısı, o işletmedekilerden çok 
daha fazladır. Eli Lilly bu modelin ilaç sanayindeki en azimli uygulayıcılarındandır. Şirketin 
alt kolu InnoCentive çözülmesini istediği biyoloji ve kimya problemlerini tüm dünyadaki 
bilimcilere online olarak sunmaktadır. Lilly’nin bu şekilde şebekeye koyduğu problemler 
sadece kendi bilimsel problemleri değil, aynı zamanda DuPont ve Boeing’in de dahil olduğu 
diğer katılımcı işletmelerinde problemleridir. Problemleri çözen bilimcilere on binlerce dolar 
ödenebilmektedir. Gerek Lilly, gerekse çözüm arayan diğer işletmeler, sadece problemleri 
çözüldüğü zaman ödeme yapmaktadırlar-çalışanların problem çözse de çözmese de ücret aldığı 
tipik düzenlemelerde farklı bir model oluşturmaktadır.

Bilgi işçilerinin temininde yukarıda sayılan yeni yöntemlerin yanı sıra aynı zamanda 
geleneksel temin biçimleri ve içsel temin yöntemini de destekleyecek biçimde değerlendirilebilecek 
olan bir diğer yöntem ise elektronik işe alım sistemidir. Smith ve Rupp (2004a), özellikle bilgi 
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işçilerinin temini için daha önceki geleneksel İKY kadrolama uygulamalarında görülmeyen 
elektronik işe alımı önermiştir. Elektronik işe alım yöntemi, güvenilir bütünleşik veri tabanları, 
gelişmiş iş akışı teknolojisini sunarak potansiyel adayların nitelikleri hakkında bilgiler 
sunmaktadır. Elektronik temin ve seçim uygulamaları, işgücü devir oranı ve geleceğe ilişkin 
karar vermede istatistiksel tahmin edebilme imkanları hakkında bilgi sunduğu gibi aynı 
zamanda kadrolama maliyetlerinin de azalmasına yardımcı olmaktadır. Mevcut bir elektronik 
temin teknolojisine sahip olan bir işletme hem yerel anlamda hem de küresel bazda yetenekli 
bilgi işçilerini araştırma ve işe alma imkanına sahip olacaktır. Aynı zamanda bu tür sistemler 
çalışanlar için de büyük bir güçtür. Arzu ettikleri işleri araştırmaları ve başvurmalarında bu 
sistemler elektronik hızında erişilebilir durumda hizmet etmektedir. Bu sistemlerin kapsamında 
işletmelerin kendi veri tabanları ve İKY sistemlerinin bir parçası olabileceği gibi sosyal medya 
ya da kariyer.net vb. internet bazlı sistemler de düşünülebilir.

Davenport (2006)’a göre, işe almanın ve işte tutmanın önemi iyi bilinmektedir. Ancak 
bundan daha az bilinen şey ise bilgi işçilerini işe almakta ve onları işte tutmakta uygulanacak 
yaklaşımın ne olduğudur. Sözgelimi işletmeler yeni işe aldıkları çalışanların kariyerleri boyunca 
öğrenmeye motive olmalarını nasıl garanti edebilirler? Örneğin iyi bir üniversiteye kabul 
edilmiş olmak ya da buradan mezun olmak entelektüel merakın garantisi değildir. Bu noktada 
Davenport (2006), önemli bir gösterge olarak; iş başvurusunda bulunan adayın başvurduğu 
kuruluş hakkında ne ölçüde bilgi toplamaya çalışıp çalışmadığına bakılmasını önermektedir. 
Eğer aday işe alınma konusunda yüksek motivasyon sergilemediyse- iş görüşmesi öncesinde 
şirketin web sitesine ya da yıllık raporuna danışmak gibi- bu kişinin işe alınması halinde 
hevesle bilgi tüketmeye devam etme olasılığı düşüktür. Entelektüel meraka (bilme ve yeni şeyler 
öğrenme isteği) ek olarak bilgi işçilerinin başka yaygın özellikleri de vardır. Bunlardan biri 
iletişim kurma yeteneğidir. Belki de işletmelerin işe alma sürecinde adayların yazma, dinleme 
ve konuşma becerilerine daha çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bir diğer beceri başkalarıyla 
iyi geçinebilmektir. Örnek bir uygulamada, bir BT (bilişim teknolojisi) yöneticisi sekreterine, 
kuruluşuna iş başvurusunda bulunanlara test sonuçlarının geciktiğini söyletmektedir. Bu şekilde 
adaylarda kasten bir huzursuzluk oluşturmayı hedeflemektedir. Olaya sinirlenip sekretere kaba 
davranan adaylar işe alınmamaktadır.

En iyi bilgi işçisi yeteneğini elde etmek isteyen kuruluşlar için işe almanın yüksek öncelikli 
ve sürekli olması şarttır. Yalnızca bir kadro açığı oluştuğunda bilgi işçisi aramak yerine, bu 
aramayı sürekli kılmak önem kazanacaktır. İşletmelerin günün birinde işe almak isteyecekleri 
bilgi işçilerinden oluşan bir veri tabanı edinmeleri önemlidir. Şirketlerin değerli bilgi işçilerini 
elde tutmak ve işten ayrılmalarını önlemek için iyi tanımlanmış prosedürlere sahip olmaları 
gerekmektedir.

Enformasyon toplumunun ortaya çıkardığı bu yeni işçi tipi bütün zamanını büroda ya 
da laboratuarda geçirmek zorunda değildir. Evde çalışmak elektronik devrimle birlikte çok 
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kolay hale gelmiştir. Bu da yaşadığı yeri seçme konusunda büyük bir kolaylığı beraberinde 
getirmiştir (Mc Rae, 1997; 195–197). Bilgi işçilerini örgütte tutmanın yolu, işin gerekleri ile 
çalışanların yaşam tarzları arasındaki uyumu sağlayabilmektedir. Bunun içinde esnek çalışma 
saatleri, part-time çalışabilme, çocukların bakımı ile ilgili imkanların sunulması, esnek iş 
sözleşmeleri, erken emeklilik imkanlarının sunulması yararlı olabilmektedir (Özer vd., 2004; 
271). Teknolojik gelişmeler işgücünün üretkenliğini arttırması nedeniyle zorunlu çalışma 
sürelerinin kısalmaktadır. Bunun sonucunda zorunlu çalışma sürelerinin azaltılması yerine 
tam süre çalışan ve istihdam güvencesi bulunan işgücü sayısının azaltılması tercih edilmektedir 
(Doğrusoy, 2002; 202).

Ancak Davenport (2006), birçok işletmede yapılan araştırmalara dayanarak, işe alma ve 
işte tutma konularında yanlış yönde ilerlendiğine dikkat çekmektedir. Bu işletmeler çalışanlarına 
kariyerleri konusunda kendilerine güvenmelerini söylemekte, kendi kariyerlerini yönetmelerini 
ve farklı işlere alınma olasılıklarını yükseltmelerini istemektedir. Bir başka araştırmaya göre de 
Amerikan şirketleri arasında yaygın küçülme programlarının işten ayrılma oranını arttırdığını 
ve geride kalanların da moralini düşürdüğünü göstermektedir. Buna çözüm olarak Davenport 
(2006), talep eden bilgi işçilerine ömür boyu istihdam sağlama düzenlemelerine geri dönülmesini 
önermektedir. İlk bölümde belirtilen SHL araştırmasının sonuçlarında da görüldüğü üzere işe 
adanmışlığın ve bağlılığın öncelikli olarak İK profesyonellerinin gündeminde yer tuttuğuna 
dikkat edilirse, özellikle son yıllarda oluşan esnek kariyer yaklaşımlarıyla ters düşen uzun 
dönemli istihdamın tekrar çözüm olarak sunulması durumu İK araştırmacı ve profesyonelleri 
için çözülmesi gereken bir tartışma konusu olarak görülmektedir.

Eğitim ve geliştirmede farklılaşmalar;

İKY’de eğitim faaliyeti Özçelik (2013) tarafından, “çalışanların ve onların oluşturdukları 
grupların işletmede yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili bir şekilde 
yapabilmeleri için, onların mesleki bilgi ufuklarını genişleten, düşünce, rasyonel karar alma, 
davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişimler yapmayı amaçlayan, bilgi 
görgü ve yeteneklerini arttıran eğitsel faaliyet ve eylemlerin tümü” olarak tanımlanmıştır. İnsan 
kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi bilgi çağının bir gerekliliği olarak hem bireysel, hem de 
toplumsal yönleriyle etkinlik ve verimlilik açısından hayati öneme sahip bir olgudur (Özçelik, 
2013; 163).

Eğitim, bilgi işçilerinde verimin ve performansın artmasında önemli bir rol oynadığı 
gibi örgüte bağlılığın artması, çalışanlar arası bilgi paylaşımının ve işbirliğinin geliştirilmesi, 
çalışanların kendilerine güveninin artmasıyla daha fazla sorumluluk almalarına imkan 
sağlanması gibi hususlarda da önemli katkılar yapmaktadır. Bunun yanı sıra, bilgi işçilerinin 
eğitim seviyelerinin yüksek olması, bu işçilerin teknoloji ağırlıklı yeni eğitim metotlarına daha 
yatkın olmalarını sağlamaktadır (Zaim, 2006; 607). Acton ve Golden (2003)’un İrlanda’daki 
39 yazılım işletmesindeki 200 bilgi işçisi üzerinde yaptıkları çalışmada eğitim girişimlerinin, 
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eğitim türlerinin bilginin elde edilmesine etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda 
iyi düzenlenmiş bir eğitim girişiminin işle ilgili çalışan yetkinliklerini arttırdığı ve bilginin 
örgütün içinde kalmasına yardımcı olduğu için örgütü güçlendirdiği gibi, eğitim faaliyetlerinin, 
çalışanların iş tatminini arttırıp, iş stresinin azaltılmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Yine 
bu çalışma kapsamında, eğitimin kalitesi ile çalışanların geliştirilmesi ve yönetimle uyumları 
arasında doğrudan bir ilişki olduğu ifade edilirken, eğitim faaliyetleri ile çalışanların geleceğe 
yönelik olarak aynı kuruluşta çalışmaya devam edip etmeme tercihleri arasında anlamlı bir 
ilişki kurulamadığı vurgulanmaktadır. Şirketlerin bütçelerinden eğitime ayırdıkları pay giderek 
artmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırmada 2002 yılında şirketlerin eğitime harcadıkları toplam 
paranın 62 milyar doların üstünde olduğu, yalnızca e-eğitime harcanan paranın ise 10 milyar 
doları aştığı ifade edilmektedir (Acton ve Golden, 2003; 137-146; Zaim, 2006; 607). Elektronik 
eğitimin özellikle Twitter, LinkedIn, Facebook gibi sosyal medya üzerinden eğitimin verilmeye 
başlaması ve yaygınlaşmasıyla etkilerinin tartışılması İK araştırmacı ve profesyonellerinin 
gündemine girmiştir.

Performans ve Kariyer yönetiminde farklılaşmalar;

Bilgi işçilerinin işletmeye çekilmesi ve elde tutulması, bilgi işçilerinin verimliliğinin 
karşılaştırılabilir üstünlük sağlanabilmesi için temel ön koşuldur (Drucker, 1999; 94). Performans 
değerleme sistemlerinin de buna bağlı olarak kurulması üstünlük elde etmede bir diğer İKY 
işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Performans değerlendirme sistemi, iş sonuçları ve çıktıları 
gibi öğrenme eylemini ve çıktılarını, sosyal becerileri, karşılıklı ilişkileri ve iletişimleri de 
dikkate almalıdır (çalışma arkadaşları, üstleri, müşteriler 360 derece değerlendirme bu açıdan 
uygun olabilir). Kişiler yalnızca başarılarından değil, hatalarından öğrenebildiklerinde de 
ödüllendirilmelidir. Öğrenme stratejilerine öncelik veren yöneticiler özellikle ödüllendirilmelidir. 
Öğrenme ile ilgili bir ödül sistemi oluşturularak yarar sağlayan kişiler ödüllendirilmeli ancak 
hatalar cezalandırılmamalıdır (Ulrich vd., 1993; 65; Özer vd., 2004; 269). Yine Teare ve Dealtry 
(1998) de İKY ile ilgili olarak performansın tek bir girdiye bağlı olarak ölçülmemesi, hem 
parasal hem de parasal olmayan ödüllerin varlığı, içsel seçimlerde öğrenme ihtiyaçlarının 
dikkate alınması, deneyimden öğrenmeye önem verilmesi, rollerin olabildiğince kişilerin gelişip 
deneyim kazanmalarına uygun olarak belirlenmesi konuları üzerinde durmuşlardır (Özer vd., 
2004; 270 içinde Teare ve Dealtry, 1998; 96).

Kariyer yönetimi alanındaki gelişmeler incelendiğinde, bilgi işçilerinin motivasyonu 
açısından kariyer geliştirme programlarının oldukça önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bu 
sebeple bilgi işçilerinin kişisel kariyer hedefleri ile organizasyonun kariyer planlamasında 
öngörülen hedefler örtüştüğünde söz konusu işçilerin işlerine daha çok motive olmakta ve 
performanslarında artış görülmeltedir. Motivasyonu etkileyen diğer faktörler arasında işçinin 
niteliği ve performansı ile uyumlu adil ve dengeli bir ücret ve ödüllendirme politikasının 
benimsenmesi, yönetimin işçilerin gerek işiyle gerek özel hayatıyla ilgili sorunlarına yakın ilgi 
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göstermesi, şirket tarafından önemsendiğinin hissettirilmesi, yaptıkları işin şirket tarafından 
takdir edilmesi ve sağladığı katkının sonuçlarının kendilerine iletilmesi, doğru ve ulaşılabilir 
performans hedefleri konması ve yöneticilerin tüm işçilere karşı hiçbir ayrıma gitmeden adil bir 
yönetim göstermesi olarak sayılabilir (Smith ve Rupp, 2003; Zaim, 2006; 606).

Toffler, bilgi işçilerini, hiçbir örgütte bağlanmayan yeni bir örgüt insanının doğuşu olarak 
tanımlamıştır. Bu yeni örgüt insanı, örgütün sağladığı olanaklarla kurulan geçici topluluklar 
içinde yeteneklerini ve yaratıcı enerjisini kullanarak sorunları çözmeye isteklidir. Ayrıca, örgüte 
bağlılıktan çok mesleğinin geleceğine ve kendi benliğinin doyurulmasına bağlanmıştır (Toffler, 
1996; 124). Bıçakçı (2002); klasik kariyer modelinin en önemli unsurunun devamlılık/süreklilik 
olduğunu söylemektedir. Buna karşın yeni tip kariyer modellerinde tam tersi bir durum 
gözlemlenmektedir. Yani, çalışanların aynı işletmede ve aynı işte kalma süreleri düşmekte, 
daha sık işletme değiştirmekte, aynı işte (meslekte) ve aynı işletmede kariyer kavramının 
değişmesiyle, aynı iş yerinde emekli oluncaya kadar çalışma seyrekleşmekte, insanlar aynı 
şirkette iş değiştirebilmektedir. Bu durum farklı işlerdeki rotasyon uygulamalarını arttıracaktır.

Enformasyon toplumunun yeni sorumluluğu bireyin inisiyatifini ödüllendirmektir 
(Naisbitt ve Aburdene, 1990; 308). Smith ve Rupp (2004b)’un yaptıkları çalışmaya göre bilgi 
işçilerinin çalıştıkları şirkete bağlılığı ve güveni arttığında, yetkileri ve işleriyle ilgili özgürlük 
alanları genişletildiğinde, kendilerine yetkinliklerini geliştirmek için yeterli imkanlar 
verildiğinde performansları artmaktadır. Ayrıca seçici işe alma, iş güvencesi, kariyer imkanları, 
ücret politikaları gibi yüksek performanslı iş sistemleri içinde değerlendirilebilecek İKY 
uygulamalarının da, bu çalışanların performanslarını olumlu bir biçimde etkilediği saptanmıştır 
(Smith ve Rupp, 2004b; 148).

Ücret ve ödül yönetiminde farklılaşmalar;

Önceki kısımlarda aktarılmaya çalışılan yeni çalışma koşulları ve kültürü, iş görenlerin iş 
tanımlarında belirtilen görevlerin ötesine geçmelerini; daha fazla şey bilemelerini ve sonuçlarla 
ilgili daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir. Günümüz koşullarında rekabet 
üstünlüğünü sağlamak için sürekli öğrenme ve iyileştirmeyi, esnekliği, katılımı ve ortaklığı 
destekleyen ücret sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kişiye dayalı ücret yapıları bu ihtiyacı 
karşılamaya dönük olarak ortaya çıkmıştır (Acar, 2007; 130).

Tapscott’a göre bilgi işinin etkin yapılabilmesi için çalışanlar kesinlikle motive edilmeli, 
şirketine ve çalışma arkadaşlarına güven duymalı, takım hedeflerinin başarılmasına sadece uyma 
gereği değil gerçek anlamda bağlılığa sahip olmalıdır. Bu durum düşük ücretli, yabancılaşmış, 
kötü yönetilen çalışanlar tarafından başarılamayacak bir durumdur (Tapscott, 1999; 92).

Yaşanan değişimler sonucunda, bilgi işçilerinin var olduğu ve bireylerin mal ve hizmete 
katkısının daha değerli olduğu durumlarda, işe dayalı geleneksel ücret yaklaşımlarının yanı 
sıra kişiye dayalı ücret yaklaşımları ağırlık kazanmıştır. Beceri ve yetkinliklere dayalı ücret 
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yaklaşımlarının temelinde, iş tasarımlarında yaşanan değişimle birlikte ayrıntılı iş tanımlarının 
yerini beceri ve kişi tanımlarının alması yatmaktadır. İş görenlerin kendi işlerini yönetmelerine 
imkan tanıdığı, iş zenginleştirme ve özerk çalışma gruplarının var olduğu durumlar kişiye dayalı 
ücretlendirmeye uygun olmaktadır (Acar, 2007; 130; Lawler III, 1994; 8-9).

İş güvenliği ve işgören sağlığı ile ilgili farklılaşmalar;

Bilgi çağıyla birlikte iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında da, işin değişen tanımları 
nedeniyle farklılıklar yaşanmaktadır. Mavi yakalı üretim işçisine dönük olarak gerçekleşen 
iş güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemeye yönelik önlemlerin çoğu bilgi işçisinin 
farklı ihtiyaçlarından dolayı yeterli olmamaktadır. Ofis yaşantısı kapsamında, bilgi işçisisinin 
karşılaşabileceği tehlike tanımları, klasik olarak fabrikada karşılaşabilecek tehlike tanımlarından 
farklılık göstermektedir. Doğal olarak alınacak önlemlerde oluşan tehlike tanımına göre farklılık 
göstermektedir. Bilgi çağıyla birlikte, fiziksel tehdit unsurlarından ziyade sosyal ve psikolojik 
tehdit unsurları daha fazla önem kazanmıştır.

Bilgi çağında örgütlerin en önemli sorunu bilgi işçilerinin verimliliği olduğu ifade 
edilmişti. Buna göre işletmeye rekabet avantajı kazandıracak olan yetenekli ve başarılı 
çalışanların özellikle maruz kaldıkları psikolojik yıldırma yahut mobbing kavramı karşılaşılan 
önemli bir sorundur. Ayrıca aşırı stres ve rekabet şartlarında çalışan bilgi işçileri için stres ve 
zaman yönetimi vb. kavramlar da, günümüzün iş güvenliği alanındaki temel uğraşı alanlarından 
birini oluşturmaktadır. Yine dünyada oluşan demokratikleşme ve küreselleşme eğilimlerine 
paralel olarak işgücü dolaşımının artmasıyla daha fazla önem kazanan çatışma ve farklılıkların 
yönetimi konuları da, çalışanların özellikle psikolojik sağlıkları açısından önem taşımaktadır.

Çalışma ilişkilerinde farklılaşmalar;

Çalışma ilişkileri açısından da olaya bakıldığında, yine tüm işlevlerde olduğu gibi bu 
işlevde de el işçisi ve bilgi işçisinin değişen şartlara bağlı olarak sendikalaşmaya ve örgütlü 
hareketlere farklı anlamlar yükledikleri görülmektedir. Enformasyon toplumu ve yeni ekonomik 
sistemin temel aktörleri olan bilgi işçileri, kolaylıkla ikame edilemediklerinden dolayı, işveren 
karşısındaki pazarlık güçleri yüksektir. Bilgi işçileri haklarının korunması için kitle örgütlerine 
(sendikalara) mavi yakalı işçiler kadar ihtiyaç duymamaktadır. Gerektiğinde tek kişilik grev dahi 
yapabilmektedirler. Bundan dolayı yüksek vasıflı işgücünün, işçi örgütlerine ilgi göstermeyeceği 
ve sendikalaşmaya uzak kalması doğal olarak görülebilir. Ancak teknoloji ilerledikçe özellikle 
teknoloji şirketlerindeki işgücü azaltma politikaları nedeniyle yine de örgütlü olarak işgücünün 
her an işini kaybetme riskine karşı mücadele etmesi ve örgütlü bir güç olarak varlığını sürdürmesi 
yararına olacaktır (Bozkurt, 2000; 142; Keser, 2002; 90).

Bilgi çağı ile birlikte daha önce görülmeyen kavramlardan biri de sanal sendikacılık ve 
sanal grev gibi yeni kavramlardır (Aybas ve Dündar, 2010; 187). Sanal sendikacılık, kavramıyla 
sendikalar hem değişen üye profili gereği, hem de iletişim teknolojilerinin yoğun olarak 
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kullanımının yayılması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Sendikaların son zamanlarda internet 
teknolojisi ile sosyo-ekonomik faaliyetleri arasında karşılaştırılabilir fonksiyonlar tespit etmeye 
başlamışlardır. Sanal örgütlenme, sendikal faaliyetlerin bir çoğunu sanal alanda yürütme gibi 
pek çok uygulama gündeme gelmiştir. Hatta sanal grevler, siber grevler ortaya çıkmıştır.

3. SONUÇ

Bilgi işi ve bilgi işçisinin işletmelerdeki öneminin artmasıyla birlikte, İKY uygulamalarında 
da buna paralel gelişmeler ortaya çıkmıştır. Geleneksel el işçisi için geçerli olan varsayımlar 
tamamen yıkılıp yepyeni bir paradigmayla hareket etme gereği duyulmuştur. İşgücü planlama 
sürecinden başlayarak, eğitim ve kariyer yönetimi, performans değerlendirme, ücretlendirme ve 
ödüllendirme, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, uluslararası boyut gibi pek çok İKY işlevi ve 
uygulaması derinden değişimlere uğramıştır.

Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek ve yaşayabilirlik için taklit edilemez, ikame 
edilemez, nadir, karmaşık ve dinamik bir kaynak olarak insana odaklanan işletmelerin, 
İKY’yi stratejik bir ortak niteliğinde tasarlaması gereklidir. Bilgi işçilerinin temininden, elde 
tutulmasına ve maksimum verimi elde edebilmek için etkin bir biçimde yönetilmesine kadar 
geniş bir yelpazeyi kapsayan uygulamalar, işletmelerin stratejik amaçlarına hizmet edecektir.

Uygulamacılar açısından konu değerlendirildiğinde, danışmanlık şirketlerinin özellikle 
ABD’de ortaya çıkan her yeni yaklaşımdan hareketle yeni önerileri denemeye sunması belli bir 
maliyeti beraberinde getirmektedir. Yeterince sınanmamış, çeviri ve kültürel açıdan karşılığını 
bulamamış bazı uygulamalar iyi birşey yapılmak istenirken olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bundan 
dolayı uygulanmak istenen her yenilik iyice incelenmeli ve örgüt için spesifikleştirilmeldir. 
Kültürler arası araştırmalarla sınanmış ve rekabet avantajı sağlayan uygulamalar takip edilmeli 
ve değişim yakından izlenmelidir.

Geleneksel yöntemlerin aksine, bilgi işçisinin bir varlık olduğu bilinciyle, temin-seçim, 
elde tutma ve maksimum fayda sağlama yolunda politikalar uygulanmalıdır. İKY yöneticileri 
özellikle politikaların oluşturulmasında güven, açıklık, eşitlik, adalet ve konsensüs gibi ilkelere 
dikkat etmelidir. Çalışanlarını motive ederken, onları bir paydaş olarak görmeli ve kazan-
kazan mantığıyla hareket etmelidir. Bu süreçte bilişim teknolojilerinden maksimum biçimde 
yararlanma, sosyal medyayı etkin kullanma, çevresel tarama mekanizmalarını geliştirme, 
çalışanların işe adanmışlıklarını sağlayabilmek için işin anlamlı olacak şekilde yeniden tasarımı 
ve çalışanların psikolojik ihtiyaçlarına odaklanma gibi konular artan bir biçimde önem 
kazanacaktır.

Araştırmacılar açısından konu değerlendirildiğinde, bilgi yönetim stratejileriyle insan 
kaynakları stratejileri arasındaki ilişkiler incelenmeli, bilgi yönetimi ve örgütsel öğrenme gibi 
daha soyut nitelikte algılanan konuların insan kaynakları yönetimi uygulamaları bağlamında 
nasıl somutlaştırılacağına ilişkin çalışmalar yapılmalıdır. Sosyal medyanın işe alımdaki, eğitim 
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ve geliştirme faaliyetleri ve veri tabanı oluşturmadaki etkisi yavaş yavaş alanda incelenmeye 
başlanmıştır. Ancak bunun ötesinde çalışanların özel hayatın gizliliğine ilişkin kaygıları bu 
fırsatla birlikte ortaya çıkmış bir sorundur. Bundan dolayı hem bilişim sistemleri ve sosyal 
medyadan nasıl etkin bir biçimde yararlanılır, hem de özel hayatın gizliliği nasıl korunur 
sorusunun cevaplanmasına yönelik çalışmaları bekleyebiliriz.
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ÖZ| KOBİ’lerin uluslararasılaşması sosyo-ekonomik açıdan 
ülkelerin kalkınmasında oldukça önemli olup literatürde 
işletmelerin niçin ve nasıl uluslararasılaştığı ve işletmelerin 

uluslararasılaşma sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak çok 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Günümüzde bir taraftan işletmelerin 
uluslararasılaşma sürecinde karşılaştıkları sorunlar araştırılırken 
diğer taraftan bu sorunların çözümüne yönelik kurum ve kuruluşlar 
tarafından destekler verilmektedir. Bu çalışmada veri tabanı bilgileri 
ve ihracat rakamlarına ulaşılabilirlik ve verilerin güvenilirliği dikkate 
alınarak 2005-2008 yılları araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu 
çerçevede 2006 yılında KOSGEB yurt dışı fuar desteği alan KOBİ’lerin 
2006, 2007, 2008 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ihracata başlama /
ihracatlarını arttırma amaçlarına ulaşma durumu, eğer bir artış varsa bu 
artışın rastlantısal olup olmadığı araştırılmıştır. Bu farklılığın rasyonel 
olarak görülebilmesi için öncelikle destek alan grubun (Deney grubu) 
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olup olmadığı analiz edilmektedir. Bu çerçevede 2006 yılında KOSGEB 
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1. GİRİŞ

Türk Dil Kurumu sözlüğünde uluslararası tanımı “Çeşitli milletlerin arasında yapılan, 
milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan” şeklinde (http://www.tdk.gov.tr, 2014), 
işletmecilik anlamında uluslararasılaşma ise işletmelerin ticaret ve yatırım faaliyetlerini sınır 
ötesinde gerçekleştirmesidir (Çavuşgil, Knight, Riesenberger, 2008:2). Bu tanımlardan yola 
çıkarak, işletmelerin uluslararasılaşmasını, işletmelerin kendi ülkesi dışında ticari faaliyetlerde 
bulunması şeklinde tanımlamak mümkündür.

Uluslararası ticaret teorisi, genel olarak ülkelerarası ticaretin nedenlerini, ülkelere sağladığı 
yararları ve dış ticarette fiyatların nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışır. Uluslararası ekonomik 
ilişkilerin serbestleşmesinin sonucunda tek pazar haline gelen piyasa şartları uluslararası dış 
ticaret teorilerinin farklılaşmasına yol açmıştır. Uluslararası ticaret kavramı ile ilgili görüş 
birliği sağlanamamış olup bu tip bilimsel aktivitelerde teorik odaklanma, çok disiplinli bakış 
açısı gerektirmektedir. Uluslararası ticarette en önemli katkılar uluslararası iktisat, uluslararası 
finans ve uluslararası işletme literatürü kaynaklıdır (Morgan, Katsikeas, 1997: 68). Uluslararası 
ticaret/yatırım teorileri, ülkelerin ve işletmelerin uluslararası ticaret/yatırımlara bakış açısına 
göre, ülke temelli ve işletme temelli olmak üzere iki ana grupta yer almaktadır (Çavuşgil, 
Knight, Riesenberger, 2008: 95). İktisat literatüründe uluslararası ticaret teorileri, ülke açısından 
makroekonomik olarak ele alınırken, işletme literatüründe işletme ve sektörel bazlı açıklamalara 
ağırlık verildiği görülmektedir.

Bir taraftan işletmelerin niçin ve nasıl uluslararasılaştıkları üzerinde çalışılırken diğer 
taraftan işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecindeki sorunları tespit 
edilmekte ve bu sorunlara yönelik olarak çeşitli otoriteler tarafından destek ve teşvikler 
verilmektedir. Yapılan tüm bu çalışmaların neticesinde KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecinin 
hızlandırılması ve rekabetçi güçlerinin arttırılması hedeflenmektedir.

2. İŞLETMELERİN NİÇİN VE NASIL ULUSLARARASILAŞTIKLARI ÜZERİNE KURULU 
TİCARET VE YATIRIM TEORİLERİ

Bir ülkenin uluslararası ticaret konusundaki performansı sadece makroekonomik teorilerle 
açıklanamaz. Bu bağlamda uluslararası ticaret teorilerinden biri olan uluslararasılaşma teorisi 
herhangi bir ulusun uluslararası ticaret eylemlerini açıklamada girişimcilerin ve işletmelerin 
oynadıkları önemli rolleri dikkate almaktadır. Diğer bir ifade ile uluslararasılaşma teorileri, 
işletmelerin uluslararası ticari faaliyetlere niçin ve nasıl odaklandıklarını açıklamaya ve bu tür 
dinamik işletme davranışlarını kavramsallaştırmaya çalışmaktadır (Ecer, Canıtez, 2005: 13).

İşletmelerin uluslararasılaşmasını yönetim ve organizasyon bakış açısıyla değerlendiren 
teorilerin başında 1970’lerde işletmelerin yurt dışına ticari açılımlarını açıklamak için 
geliştirilmiş bir model olan İşletmelerin Uluslararasılaşma Süreci yaklaşımı gelmektedir. Bu 
modele göre uluslararasılaşma tipik olarak ihracatla başlayıp uluslararası aktivitelerin en 
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karmaşığı olan doğrudan yatırıma kadar giden aşamalı ve zaman alan bir süreçtir (Çavuşgil, 
Knight, Riesenberger, 2008: 108).

Uluslararasılaşma sürecinin bazı aşamalardan geçerek geliştiğini belirten geleneksel 
yaklaşımların başında Uppsala Uluslararasılaşma Modeli ve Yenilik Temelli Uluslararasılaşma 
Modelleri gelmekte olup bu davranışsal yaklaşıma dayalı modellerde, tecrübeler ve 
uluslararasılaşma kararı uluslararasılaşmanın temel etkenleri olarak öne sürülmektedir.

Johanson ve Wiedersheim–Paul ile Johanson ve Vahlne’nin 1975 yılındaki çalışmalarına 
dayanan araştırmalar Uppsala uluslararasılaşma modeline ilham kaynağı olmuştur. Johanson 
ve Wiedersheim-Paul uluslararasılaşma derecesi gittikçe artan 4 farklı aşamayı aşağıdaki gibi 
sıralamıştır (Andersen, 1993: 210):

1. Aşama: Düzensiz ihracat faaliyeti

2. Aşama: Bağımsız aracılar yoluyla ihracat

3. Aşama: Ülke dışı satış bölümleri kurulması

4. Aşama: Ülke dışı üretim bölümleri kurulması

Uppsala modeline çeşitli eleştiriler yapılmaktadır. Reid ve Turnbull modelin çok 
deterministik olduğunu, Johanson ve Mattson modelin değişik pazarlar arasındaki karşılıklı 
bağlılığı dikkate almadığını belirtmektedir (Hollensen, 2004: 55). Johanson ve Wiedersheim-
Paul’un uluslararasılaşma aşamalarının sadece dört İsveç işletmesinde yapılan örnek çalışmaların 
sonucunda belirlenmesi ise bazı yazarlarca eleştiri konusu olmuştur (Andersen, 1993: 210).

Yenilik Temelli Uluslararasılaşma Modellerinde uluslararasılaşma kararı, işletme için 
yenilik olarak kabul edilir. Modellerde birçok unsur ortak olmakla birlikte temel farklılıklar 
basamakların sayısında ve basamakların tanımlanmasında yatmaktadır. Örneğin, ihracat 
başlangıcında Bilkey ve Tesar(1977) ile Czinkota(1982) farklı, Çavuşgil (1980) ve Reid (1981) 
farklı düşünmektedir. Bilkey, Tesar ve Czinkota’nın ilk çalışmalarında “itme” mekanizması 
vardır, birinci adımdaki işletmeler ihracatla ilgilenmeyip, ikinci adımda düzensiz ihracat 
gerçekleştirmektedirler. Çavuşgil ve Reid’in modellerinde ise “çekme” mekanizması söz konusu 
olup işletme ilk adımlarda daha istekli ve aktif olarak tanımlanmaktadır (Andersen,1993: 212).

Yenilik temeli modeller 1980’li yılların başlarına kadar yeterli ve isabetli teoriler olmakla 
birlikte küreselleşmenin hız kazanması bu modellerin geçerliliğini zayıflatmıştır. Yenilik 
temeli modellere büyük katkılar yapan Çavuşgil “aşamalı uluslararasılaşma ölüyor” diyerek 
uluslararasılaşma ile ilgili yeni koşulları en açık biçimde özetlemiştir (Ecer, Canıtez, 2005: 17-
18).

Oviatt ve Mcdougall’a göre yerel rekabet güçleri işletmelerin yerel ekonomilerinde 
başlangıç faaliyetlerini engeller böylece uluslararasılaşma işletmelerin ticarete başlamalarıyla 
beraber başlar ve uluslararasılaşan işletmeler kendi sahip olduklarının dışında daha fazla dış 
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kaynakları kontrol eder. İşletme içinde yönetimsel yeniliklerin uluslararası genişlemede ana 
unsur olduğunu belirten yenilik temelli modeller yaklaşımında soru işaretleri bulunmaktadır 
(Liesch, Steen, Middleton, Weerawardena, 2007: 18).

İşletmelerin uluslararasılaşması ile ilgili adım teorileri son gelişmeler ile gittikçe artan 
bir şekilde uyuşmamaktadır ve adım teorilerinde ele alınan büyük ölçekte yapılan ticaret 
uluslararasılaşma yollarından sadece birisidir. Oviatt, McDougall’a göre uluslararası yeni 
yatırımların daha iyi anlaşılmasında teorik gelişme ve ampirik yaklaşımların birlikte bir çatı 
oluşturması gerekmektedir (Oviatt, McDougall, 1994: 52).

Geleneksel yaklaşımlarda işletmeler önce kendi ülkelerinde ticari faaliyette bulunur, 
sonrasında belirli aşamalardan geçerek uluslararasılaşırlar. Uluslararasılaşma sürecine ilişkin 
geleneksel yaklaşımlardan tamamen farklı olarak “küresel doğanlar“ (Born Global) kavramı 
geliştirilmiştir (Çiçek, Demirer, 2009: 6). 1980’lerin sonlarından itibaren popüler işletme 
yazılarında yeni ve gelişen kavram olarak küresel doğan işletmeler yer almıştır. Bu başlangıçlar 
çoğu kez yükselen sermayenin, çeşitli kıtalarda üretimin ve satışın, küresel rekabetçilerin olduğu 
ve özellikle ileri teknolojinin kullanıldığı endüstrilerde gerçekleşmektedir. Kaynaklar açısından 
(insan, malzeme, finansman, zaman) bir ülkeden diğerine tatminkâr şekilde taahhütlerde 
bulunan bu tür yeni başlangıçların önemi, kökenlerinin uluslararası olmasıdır. Burada odak 
noktası işletmelerin büyüklükleri değil, uluslararasılaşma yaşıdır. Basamaklardan geçerek 
uluslararasılaşmanın tersine bu yeni girişimler aktif uluslararası strateji ile işe başlarlar (Oviatt, 
McDougall, 1994: 48-49).

Küresel doğan işletmelerin en belirgin özelliği, işletmenin kurulmasının ardından 
dünyayı tek ve sınırların olmadığı pazar olarak gören girişimci bakış açısıdır. Küresel doğanlar, 
kuruldukları ilk yıllardan itibaren küçük ve teknoloji odaklı uluslararası pazarlarda yerini alan, 
kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle genellikle satış ve pazarlama faaliyetlerini belirli network 
yapıların içerisinde ve pazarlama karmalarında en az adaptasyon gerektirecek alanlarda 
gerçekleştiren işletmelerdir (Hollensen, 2004: 68).

Küresel doğan işletmeler kavramından sonra “yeniden doğan küresel işletmeler” (Born-
again global firms) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu işletmeler küresel doğan işletmelerin tam 
tersine kuruluş yılları eski ve yerel pazarlarına odaklanmış işletmelerken, aniden ve hızlı bir 
şekilde uluslararası pazarlara açılabilen işletmelerdir (Hollensen, 2004: 68).

3. İŞLETMELERİ ULUSLARARASILAŞMAYA YÖNLENDİREN ETKİLER VE 
ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK DEVLET 
DESTEKLERİ

İşletmeleri uluslararasılaşmaya yönlendiren etkiler farklı yazarlar tarafından farklı 
şekillerde gruplandırılmıştır. Örneğin, Shenkar ve Luo işletmelerin uluslararasılaşmasında 
motive edici unsurları, pazara ilişkin unsurlar, ekonomik unsurlar ve stratejik unsurlar olarak 
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gruplandırırken (Shenkar ve Luo, 2014: 11-12), Hollensen, proaktif ve reaktif unsurlar olarak 
iki grupta toplamıştır (Hollensen, 2004: 32-36). Gruplandırmalar farklı olmakla birlikte genel 
olarak işletmelerin uluslararasılaşma nedeni kar elde etmektir. Bununla birlikte birçok işletme 
faaliyetinde olduğu gibi, uluslararasılaşma niyeti sadece bir amaçtan ziyade, birden çok faktörün 
karması şeklinde olup uluslararasılaşmaya yönlendiren etkiler aşağıda sıralanmaktadır.

Kar ve büyüme amaçları: Kısa dönemli kar talebi özellikle ihracat ile ilgilenmenin 
başlangıç evrelerinde olan KOBİ’ler için önem arz etmektedir (Hollensen, 2004: 32), (Çavuşgil, 
Knight, Riesenberger, 2008: 16). İşletmeler; ürünler, hizmetler ve işletme metotlarına ilişkin 
yeni fikirlerle büyümek için uluslararası ticarette bulunmak isteyebilmektedir (Çavuşgil, Knight, 
Riesenberger, 2008: 16).

Arz kaynaklarına yakınlık: Arz kaynaklarına yakın olmak, küresel kaynak fırsatlarından 
yararlanmak ve üretim faktörlerinde esneklik kazanmak işletmelere uluslararası pazarlarda 
rekabet avantajı sağlayabilmektedir (Çavuşgil, Knight, Riesenberger, 2008: 17), (Albaum, Duerr, 
Strandskov, 2005: 66).

Yönetimin teşviki: Yönetimin davranışları işletmenin ihracata yönelik kararlar 
almasında kritik öneme sahiptir (Hollensen, 2004: 32), (Albaum, Duerr, Strandskov, 2005: 64). 
Yöneticilerdeki kültürel sosyalizasyonun işletmelerin uluslararasılaşma sürecinde büyük etkileri 
bulunmaktadır. Genellikle KOBİ’lerin ihracat kararları tek karar verici tarafından alınmakta olup 
yurt dışında doğan, yaşayan veya seyahat eden yöneticilerin daha fazla uluslararası düşünceyle 
hareket etmeleri beklenmektedir (Hollensen, 2004: 32).

Teknoloji yeteneği/eşsiz ürün: Bir işletmenin teknolojik anlamda uzmanlaştığı ürünler 
olabileceği gibi diğer işletmeler tarafından üretimi yaygın olmayan bir ürünü üretmesi de söz 
konusu olabilir (Albaum, Duerr, Strandskov, 2005: 65), (Hollensen, 2004: 32). Eğer işletmenin 
ürünleri veya kullandığı teknolojiler eşsiz, ürünlerinin rekabetçi yanı varsa yurt dışındaki işletme 
faaliyetleri başarıya ulaşabilecektir. Burada dikkat çeken unsurlardan birisi söz konusu ürünün 
rekabet avantajının ne kadar süre ile devam edeceğidir (Hollensen, 2004: 32-33), (Albaum, 
Duerr, Strandskov, 2005: 65).

Üst düzey kuruluşların desteği: Devlet kurum/kuruluşları, endüstriyel ticari kuruluşlar, 
bankalar, ticaret odaları, liman otoriteleri ve diğer organizasyonlar ihracat faaliyetlerinin 
destekçisi olabileceklerdir. Krediler, garantiler, fuar destekleri gibi destek faaliyetleri KOBi’leri 
uluslararası pazarlara yönlendirmektedir (Albaum, Duerr, Strandskov, 2005: 65).

Dış pazar fırsatları/pazar bilgisi: Dış pazar fırsatları işletmeleri uluslararası pazarlara 
yönlendiren bir diğer unsurdur (Albaum, Duerr, Strandskov, 2005: 66), (Hollensen, 2004: 33). 
Pazar fırsatları davranışı, işletmenin fırsata ilişkin kaynakları kendisinde tutma ve fırsatlara 
cevap verme yeteneği ile ilgilidir. Genellikle karar vericiler yabancı pazarlara giriş planlaması 
yaparken sınırlı sayıdaki dış pazar fırsatlarını dikkate alır, hatta ilk sınır ötesi pazar fırsatlarını 
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keşfederken kendi yerel pazarlarındaki fırsatlarla benzer algılarlar (Hollensen, 2004: 33).

Ölçek ekonomileri: İşletmeler, uluslararası pazarlama aktivitelerine katılarak üretim 
miktarlarını artırabilir ve çok hızlı bir biçimde uluslararası pazarlara açılabilme imkânı bulabilirler 
(Hollensen, 2004: 33), (Çavuşgil, Knight, Riesenberger, 2008: 17), (Albaum, Duerr, Strandskov, 
2005: 66). Uluslararası pazarlarda üretimi artan ve ölçek ekonomilerinden faydalanan işletmeler 
ürünlerin maliyetini düşürerek yerel pazarda da rekabet avantajı sağlayabilmektedir (Hollensen, 
2004: 33).

Vergi avantajları: Vergi avantajları en motive edici araçlardan birisi olup işletmeye dış 
pazarlarda düşük maliyet imkânı sağlamaktadır (Hollensen, 2004: 34).

Rekabet baskısı: Bir işletme yerel pazarını uluslararası işletmelerle rekabete girerek 
kaybetmekten korkabilir ve bu durum işletmeyi yeni pazarlar bulması için motive edebilir 
(Hollensen, 2004: 34). Çin’de üretim yapan işletmelerden zarar gören Türk işletmelerinin Çin’de 
üretim yapması rekabet baskısına örnek olarak verilebilir.

Yerel pazarın küçük ve doymuş olması: Bazı işletmeler için yerel pazarlar yeterli ve 
sürdürülebilir olmadığından bu işletmeler ihracat yapabilecekleri pazarlara otomatik olarak 
yönelmektedir (Hollensen, 2004: 35). Ürünün uluslararası hayat seyri teorisinde detaylı olarak 
anlatıldığı üzere ülkede ürün hayat seyrini tamamlamış ürünler için doymuş pazarlar işletmeleri 
başka pazarlara yönlendirmektedir.

Fazla üretim/aşırı kapasite: Bir işletmenin yerel ülkedeki satışları beklentilerin aksine düşük 
olabilir ve işletme stokta kalan mallarını fiyatını düşürmek pahasına da olsa ihraç etme yoluna 
gidebilir. Yerel pazar talebi yükseldiğinde bu tür işletmeler uluslararası pazarlama faaliyetlerini 
azaltmakta, hatta uluslararası faaliyetlerden tamamen vazgeçebilmektedir (Hollensen, 2004: 35-
36).

Talebi öngörülmeyen yabancı siparişler: Başlangıçta işletme, ürünlerini ihracat hedefi ile 
üretmemekle birlikte ürünler belirli kalite/fiyatta olduğu için yurt dışından talep görebilmektedir. 
Sonuçta ihracatçı işletmelerin büyük bir kısmının ilk siparişleri başlangıçta ön görülmeyen 
siparişlerden oluşmaktadır (Hollensen, 2004: 36).

Sezona yönelik ürünlerde uzayan satışlar: Sezona yönelik talep şartları yerel pazar ile 
diğer uluslararası pazarlar arasında farklılık gösterebildiğinden diğer uluslararası pazarlarda 
faaliyet gösterilmesi ile birlikte talep tüm yıla yayılabilmektedir (Hollensen, 2004: 36), (Albaum, 
Duerr, Strandskov, 2005: 65). Örneğin bulunduğu ülkede üç ay süren yaz sezonuna yönelik giysi 
üreten bir işletme, yaz sezonunun sürekli veya yerel ülkeden farklı dönemlerde olduğu ülkelere 
yönelebilecektir.

Uluslararası müşterilere yakınlık: Uluslararası pazarlarda fiziksel ve psikolojik uzaklıklara 
yakınlık, işletmelerin ihracat aktivitelerinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin Avusturya 
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sınırına kurulan Alman işletmeleri özel bir uygulama yapmadan Avusturya’daki pazarlara 
yönelebilmektedir (Hollensen, 2004: 36).

Çavuşgil, Knight, Riesenbergere göre işletmeler yukarıda sıralanan unsurlara ek olarak, 
yurt dışında yeniden yapılanan kilit müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, uluslararası 
rakiplerle daha etkili karşılaşmak veya yerel ülkedeki rekabeti engellemek ve yabancı bir ortak ile 
potansiyel ilişkiler için de uluslararası ticarete yönelebilecektir (Çavuşgil, Knight, Riesenberger, 
2008: 18).

Türkiye gibi ihracatın teşvik edilmesini elindeki sınırlı kaynaklarla gerçekleştirme 
imkânına sahip ülkelerin ihracat hacimlerini genişletebilmesi öncelikle ihracatçı işletmelerin 
karşılaştıkları sorunların belirlenmesiyle mümkündür. İhracatçı işletmelerin karşılaştıkları 
sorunların belirlenmesi, devletin sınırlı kaynaklarını en etkili nasıl kullanılması gerektiğine 
rehberlik edecektir (Üner,1995: 459).

İşletmelerin uluslararasılaşmasının en yaygın biçimi olan ihracata ilişkin engeller 
Leonidou’ya göre aşağıda belirtilen üç farklı işletme grubu ile doğrudan ilgilidir (Leonidou, 
2004: 281):

 ✴ İhracat yapmayan fakat gelecekte ihracatçı olabilecek, engellere sübjektif bakış açısıyla 
yaklaşan potansiyel işletmeler,

 ✴ Hâlihazırda ihracat yapan, sınır ötesi pazarlarla ilgilendikçe günden güne tecrübe 
kazanan işletmeler,

 ✴ Önceden ihracat yapıp, son zamanlarda ihracat yapmayan, ihracat engellerine tecrübesel 
anlayışla yaklaşan işletmeler.

İhracat engelleri ile ilgili literatür, zaman içindeki ihracat engellerine ilişkin değişkenlikleri 
yakalamak için uzun dönemli çalışmalar yapılmasını önermektedir. Bu kapsamda Rocha, Freitas, 
Silva tarafından 1978 (152 İşletme), 1999 (60 İşletme) ve 2005 (50 İşletme) yıllarını kapsayan 27 
yıllık dönemde aynı ihracatçı işletmeler analiz edilerek potansiyel engellerin boyutları ve zaman 
içerisindeki değişiklikleri araştırılmıştır. Üç farklı dönemdeki ihracat sorunları kıyaslandığında 
çevre faktörlerindeki değişikliklere rağmen engellerin algılanmasında zaman içerisinde çok 
farklı değişikliklerin olmadığı görülmektedir (Rocha, Freitas, Silva 2008: 125). 27 yılı kapsayan 
her üç dönemde de ürün rekabet avantajının düşük olması en başta gelen sorunlardan birisi 
olarak göze çarpmaktadır.

Shaw ve Darroch tarafından Yeni Zelanda’daki 557 işletmenin uluslararasılaşma sürecindeki 
yerine göre algıladıkları sorunlara yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya göre 557 işletme 
içerisinde 285 işletme uluslararası faaliyet göstermekte olup bu işletmelerin %58,4’ü doğrudan, 
%29,5’i sınır ötesi dağıtım anlaşmaları yolu ile aracı kullanarak sınır ötesi ticari faaliyetlerde 
bulunmaktadır. 557 işletme içerisinde 272 işletme uluslararası faaliyet göstermemekle birlikte bu 
işletmelerden 65’i iki yıl içerisinde ihracat düşündüğünü belirtmektedir (Shaw ve Darroch, 2004: 
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331-332). Araştırma sonuçları uluslararasılaşma engellerinin ihracatı düşünmeyen işletmelerde, 
ihracatı düşünen işletmelerde ve ihracat gerçekleştiren işletmelerde farklı olduğunu göstermiştir. 
Bu araştırmadan çıkarılacak sonuca göre, işletmelerin uluslararasılaşma sürecindeki yerine göre 
engeller ve engellerin önem derecesi farklı olmaktadır. İhracat yapmayan işletmeler için işletme 
ölçeği temel sorun olarak kabul edilirken, ihracat planlayan ve ihracatçı işletmeler için temel 
sorun sınırlı finansal kaynaklardır.

Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre yurt dışı ticari faaliyetlere 
ilişkin olarak araştırma yapılan KOBİ’lerin %36’sı bir problem belirtmemiş, %10’u ise problemini 
tanımlayamamıştır. Ankete cevap veren işletmelerin %13’ü yabancı pazarlar hakkında bilgi 
eksiklikleri olduğunu, %9’u ithalat tarifelerinin yüzünden fiyat rekabetine giremediklerini 
%9’u sermaye yetersizliğini, %8’i farklı düzenlemeler dolayısıyla zorluklar yaşadığını, %6’sı 
yönetim kaynaklarında eksiklikleri olduğunu, %4’ü AB ülkesi dışındaki farklı düzenlemelerin 
önemli bir engel olduğunu, %3’ü dil problemleri olduğunu ve %2’si mal ve hizmetlerin ihracata 
uygunluğunun sınırlı olduğunu belirtmektedir (AB Komisyonu, 2007: 16).

Leonidou tarafından 1960-2000 dönemini kapsayan 32 ampirik çalışma analiz edilerek 
uluslararasılaşma engellerine ilişkin literatür tarihsel süreç içerisinde bir araya getirilmiş olup 
pazarların tespitinde sınırlı bilgi, müşterilerle iletişim sorunları ve yurt dışı pazar fırsatlarının 
tanımlanamaması literatürde önem derecesi en yüksek ihracat sorunları arasında yer almaktadır 
(Leonidou, 2004: 286).

Kamu otoriteleri, döviz rezervini artırdığı, işsizliği azalttığı ve ülkenin yaşam standartlarını 
yükselttiği için işletmelerin uluslararasılaşma sorunlarına yönelik özel programlar uygulayarak 
destek vermektedir. Bu programlar eğitimsel (seminer, workshop, ihracat becerilerini geliştirmeye 
yönelik konferanslar vb), operasyonel (pazarlar hakkında işletmeleri bilgilendirerek) ve teşviksel 
(devlet yardımı, finansal yardım, uzman danışmanlığı) programlardan oluşmaktadır (Leonidou, 
2004: 296).

Ülkeler, işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetlerinin desteklenmesinde genelde üç tür 
faaliyette bulunurlar bunlar: vergi teşvikleri, doğrudan veya doğrudan olmayan finansal devlet 
yardımları ve ihracatçılara devlet yardımı şeklindedir (Keegan, Green, 2005: 266-267).

Leonidou’nun literatür derleme çalışması ile ülkemizde destek ve teşvik veren kurum ve 
kuruluşların desteklerinin karşılaştırılması amacı ile Kurumların 2010 yılındaki isimlerine yer 
verilerek Tablo 1 hazırlanmıştır.
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Tablo 1: KOBİ’lerin Uluslararasılaşma Sorunlarına Yönelik Destek ve Teşvikler

Destek 
Etkisi

Literatürde KOBİ’lerin 
Uluslararasılaşma Sorunları

(Leonidou, 2004)

Destek ve Teşvik Veren Kamu Kurumları

Hazine 
Müst.

Dış 
Ticaret 
Müst.

İGEME TÜBİTAK KOSGEB

Çok 
yüksek 
derece 
etkili

Pazarların analiz ve tespitinde 
sınırlı bilgi

* * *

Sınır ötesi müşterilerle iletişim 
sorunları

* * *

Yurt dışı pazar fırsatlarının 
tanımlanamaması

* * *

Rakip fiyatlarla 
uyumlaştırılamaması

* *

Aşırı taşıma ve sigorta maliyetleri
Yabancı müşterilerin farklı 
alışkanlık ve davranışları

* *

Yurt dışındaki zayıf ekonomik 
şartlar

*

Yabancı pazarlardaki politik 
istikrarsızlık

*

Destek 
Etkisi

Literatürde KOBİ’lerin 
Uluslararasılaşma Sorunları

(Leonidou, 2004)

Destek ve Teşvik Veren Kamu Kurumları

Hazine 
Müst.

Dış 
Ticaret 
Müst.

İGEME TÜBİTAK KOSGEB

Yüksek 
derece 
etkili

Tatminkâr fiyatların sunulamaması * *
İhracat dağıtım kanallarına erişim * * *

Güvenilir dış temsilin 
sağlanamaması

* *

Yabancı müşterilere kredi 
imkânları sağlanamaması

Alışık olunmayan prosedürler 
evrak/işleri

*

Ülkeye ilişkin tercih edilmeyen 
kural ve düzenlemeler

Döviz kuru riskleri
Sıkı yabancı kural ve düzenlemeler * *
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Orta 
derece 
etkili

Problemli uluslararası pazar 
bilgileri

* * *

İhracatla ilgilenmek için yönetim 
zamanı eksikliği

Nitelikli personel eksikliği * * * *
Çalışma sermayesinin eksikliği * * *

Satış sonrası hizmetler ve teknik 
servis sorunları

Yabancı dağıtım kanallarının 
karmaşıklığı

*

İhracat tutundurma faaliyetleri * * *
Sınır ötesi müşterilerle iletişim 

sorunları
* * *

Yurt dışı ödemelerinin yavaş 
alınması

Yerel ülke destek ve yardımlarının 
eksikliği

Yurt dışı pazarlarda sıkı rekabet * * *
Yüksek tarifeler ve tarife dışı 

engeller
Alışık olunmayan dış ticari 

uygulamalar
* *

Farklı sosyokültürel tehditler
Düşük 
derece 
etkili

Kalite standartlarının karşılanması * * * *
Üretim kapasitesinin eksikliği * * *

Dil farklılıkları *
Çok 

düşük 
derece 
etkili

Yabancı pazarlar için yeni ürünler 
geliştirilmesi

* * * *

İhracat ürün stilinin ve tasarımının 
uygulanması

* * * *

Paket ve etiketleme 
gereksinimlerinin karşılanması

* * * *

Yabancı aracılar üzerinde kontrol * *
Stoklara ilişkin zorluklar *

Yurt dışında Depo imkânlarının 
sınırlı olması *

4. ARAŞTIRMANIN ANALİZİ

Ülkemizde, işletmelerin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin uluslararasılaşma 
sorunlarına yönelik verilen desteklerin başında yurtdışı fuar katılımına yönelik desteklemeler 
gelmekte olup Dış Ticaret Müsteşarlığının yanı sıra 2003-2010 yılları arasında KOSGEB 
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tarafından 1695 KOBİ’ye toplamda 12.167.900 TL yurt dışı fuar desteği verilmiştir. Bu 
çalışmada, yurt dışı fuar desteklerinin KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecindeki sorunlarının 
çözümünde en etkin araçlardan birisi olduğu ve KOBİ’lere yönelik desteklerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekliliğinden hareketle KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan 
KOBİ’ler analiz edilerek fuar desteği ile fuara katılan KOBİ’lerin ihracatları üzerindeki etkisinin 
niceliksel olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Literatür araştırması esnasında bu kapsamda 
bir çalışmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir.

4.1. Araştırmanın Kapsamı

2004/2005 yılında KOSGEB Saha Araştırma Anketini doldurarak 2006 yılında KOSGEB 
yurt dışı fuar desteği alan 101 KOBİ araştırma kapsamında değerlendirilmiş olup araştırma 
evreni içerisinde yığından örnek almak yerine tam sayım yapılması benimsenmiştir.

4.2. Araştırmanın Metodolojisi

Araştırma kapsamında KOSGEB yurt dışı fuar desteği ile katılım sağlanan yurt dışı fuarın 
KOBİ’lerin ihracatı rakamları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Öncelikle anket uygulanmak 
suretiyle KOBİ’lerin tamamının ihracata başlama veya ihracatlarını arttırma hedefinde oldukları 
tespit edilmiştir. Araştırmanın temel sorusu “Yurtdışı fuarlara yönelik KOSGEB tarafından 
verilen yurt dışı fuar desteğinin destek alan KOBİ’lerin ihracatına etkisinin olup olmadığıdır. 
İhracat rakamları Bağımlı değişken, Yurtdışı fuar desteği ise bağımsız değişkendir.

KOSGEB yurt dışı fuar desteğinin KOBİ’lerin ihracat rakamlarına etkisinin analizinde 
“Eşleştirme Tasarımı” (Paired Statistics) yapılarak enflasyon, ekonomik kriz gibi dışsal bazı 
faktörlerin etkisi arındırılmıştır. Eşleştirme tasarımı yapılırken 2006 yılında KOSGEB yurt 
dışı fuar desteğinden faydalanan 101 KOBİ’den 86’sının, 100.000’in üzerinde KOBİ’den oluşan 
KOSGEB veri tabanında yer alan ve KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanmayan 86 
KOBİ ile bire bir eşleştirilmesi suretiyle kontrol grubu oluşturulmuştur. Kontrol grubu, 2006 
yılında KOSGEB yurt dışı fuar desteği alan ana gruba en yakın bölge, sektör, yıllık satış tutarı, 
ihracat yapmışsa ihracat tutarı ve istihdam edilen personel sayısı dikkate alınarak bir araya 
getirilmiştir. Ana grup ve kontrol grubuna ait 2004/2005-2008 yılları ihracat rakamları Türkiye 
İhracatçılar Meclisi verileri ile karşılaştırılarak KOSGEB yurt dışı fuar desteklerinin ihracat 
rakamları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.

Yıllar itibariyle ihracat rakamlarının analizinde Farkların Farkı Yöntemi (Difference in 
Differences) kullanılmaktadır. İlk defa Ashenfelter ve Kart (1985) tarafından üzerinde çalışılan 
farkların farkı yöntemi günümüzde yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir ve iki farklı grubun 
iki farklı zaman diliminde analiz edilmesini esas alır. Gruplardan birine birinci zaman diliminde 
uygulanmayıp ikinci zaman diliminde uygulanan bir girdi vardır (Deney grubu). Diğer grupta 
ise iki zaman diliminde de bu girdi yoktur ve ilk zaman dilimi için bu iki grup birbirine yakın 
olarak seçilerek ikinci dönem değerlendirilirken tarafsızlık sağlanmış olur. Birinci grubun 
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(Deney Grubu) iki zaman dilimindeki farkı ile ikinci grubun (Kontrol Grubu) iki zaman dilimi 
arasındaki fark uygulanan girdinin ikinci zaman dilimi için farkını göstermektedir (http://www.
nber.org/WNE/lect_10_diffindiffs.pdf, 2014).

Farkların farkı yöntemi içerisinde, incelenen bir değişken açısından bağımsız iki grup 
arasında fark olup olmadığının (deney grubu ile kontrol grubu açısından ihracat ortalamaları 
açısından fark var mı?) ve incelenen bir değişken açısından bir gruba ait ortalama değerin 
önceden belirlenen değerden farklı olup olmadığının tespiti (deney grubunun kontrol grubuna 
göre ihracat ortalaması artmış mıdır?) yapılır.

Farkların farkı araştırmasında SPSS ve Minitab İstatistik bilgisayar programları 
kullanılmak suretiyle %95 güven düzeyinde “t testi” uygulanmıştır. Hipotez testlerinde en 
yaygın olarak kullanılan yöntem olan t testi ile iki grubun ortalamaları karşılaştırılarak, aradaki 
farkın rastlantısal olarak mı, istatistiksel olarak mı anlamlı olduğuna karar verilir (http://www.
istatistikanaliz.com/t-testi.asp, 2014).

Parametrik testlerden olan t testi uygulanırken tespit edilmesi gereken şartlardan biri belirli 
bir değişken için üzerinde ölçüm yapılan değişik grupların aynı varyansa sahip olup olmadığıdır 
ve t testi sonuçları varyansların eşit olup olmamasına göre değişmektedir. Varyansların 
eşitliğinin test edilmesinde çeşitli teknikler ve testler kullanılmakla birlikte “Levene testi” en 
yayın bilinenidir (Altunışık, Coşkun, vd., 2002: 144), Bu araştırma içerisinde de varyansların 
eşitliği, Levene testi ile test edilmiştir.

KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan KOBİ’lerin üç yıllık dönemde bu 
amaçlarına ulaşma durumu, eğer bir artış varsa bu artışın rastlantısal olup olmadığının rasyonel 
olarak görülebilmesi için öncelikle destek alan grubun (Deney grubu) ve destek alan grup ile 
eşleştirilen grubun (Kontrol grubu) 2005 yılına göre ihracat ortalamaları farkı tespit edilmekte, 
sonrasında iki farkın karşılaştırılması suretiyle değişimin rastlantısal olup olmadığı analiz 
edilmektedir.

4.3. Araştırmanın Bulguları

Araştırmada elde edilen bulgular dört başlıkta değerlendirilmektedir:

4.3.1. 2005 yılı KOSGEB yurt dışı fuar desteği öncesi ihracat ortalamalarının analizi

2006 yılında KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan 86 KOBİ’nin 2005 yılı 
ihracat ortalamaları (deney grubu) ile bu KOBİ’lerle sektör, bölge, çalışan sayısı, ihracat 
durumu göz önüne alınarak eşleştirilen ve 86 KOBİ’den oluşan kontrol grubunun 2005 yılı 
ihracat ortalamaları karşılaştırılmak suretiyle analiz edilmiştir. 2006 yılında KOSGEB yurt 
dışı fuar desteğinden faydalanan KOBİ’ler ile eşleştirilen KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden 
faydalanmayan KOBİ’lerin 2005 yılı ortalama ihracatları istatistiksel açıdan eşit düzeydedir. Bu 
eşitlik, KOBİ’lerin destekten faydalandıktan sonraki ihracat ortalamalarının analizini anlamlı 

http://www.nber.org/WNE/lect_10_diffindiffs.pdf
http://www.nber.org/WNE/lect_10_diffindiffs.pdf
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kılmaktadır.

2006 yılı KOSGEB yurt dışı fuar desteğinin KOBİ’lerin 2006 yılı ihracat rakamlarına etkisi

2006 yılında KOSGEB yurt dışı fuar desteği alan ve araştırma kapsamında değerlendirilen 
KOBİ’lerin destek öncesi yıl olan 2005 yılına göre 2006 yılında ihracatlarının artıp artmadığı 
sorgulanmaktadır.

Deney Grubunun, Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2006) İhracat Ortalamalarının 
Analizi: KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan KOBİ’lerin 2006 yılı ihracat ortalamaları 
2005 yılına göre artmıştır. Ortalamalara bakıldığında 2006 yılı ihracat ortalamalarının % 23 
oranında arttığı gözlemlenmektedir.

Kontrol Grubunun Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2006) İhracat Ortalamalarının 
Analizi: KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanmayan işletmelerin 2006 ve 2005 ihracat 
rakamlarının ortalamaları aynıdır.

Deney ve Kontrol Grubunun, Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2006) İhracat 
Ortalamaları Farkının Analizi (Farkların Farkı) : KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan 
KOBİ’lerin 2006-2005 ihracat ortalamaları farkı, destekten faydalanmayan işletmelere göre 
artmıştır. Diğer bir ifade ile 2006 yılı KOSGEB yurt dışı fuar desteğinin destek alan işletmelerin 
2006 yılı ihracatı üzerinde olumlu etkisi olmuştur.

 Tablo 2: 2006-2005 Yılları Deney Grubu ile Kontrol Grubu İhracat Rakamları Farklarının Farkı
Yıl  Yıllar ve Analiz Grubu Artış Oranı (%) İstatistiksel Olarak 

Farkların Farkı

2006

2006-2005 Deney Grubu  23

Pozitif2006-2005 Kontrol Grubu -

4.3.2. 2006 yılı KOSGEB yurt dışı fuar desteğinin KOBİ’lerin 2007 yılı ihracat rakamlarına etkisi

2006 yılında KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan ve araştırma kapsamında 
değerlendirilen KOBİ’lerin destek öncesi yıl olan 2005 yılına göre 2007 yılında ihracatlarının 
artıp artmadığı sorgulanmaktadır.

Deney Grubunun, Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2007) İhracat Ortalamalarının 
Analizi: KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan KOBİ’lerin 2007 yılı ihracat 
ortalamaları 2005 yılına göre artmıştır. Ortalamalara bakıldığında deney grubu 2007 yılı ihracat 
ortalamalarının 2005 yılına göre %37 arttığı gözlemlenmektedir.

Kontrol Grubunun Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2007) İhracat Ortalamalarının 
Analizi: KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanmayan KOBİ’lerin 2007 yılı ihracat 
ortalamaları 2005 yılına göre artmıştır. Ortalamalara bakıldığında kontrol grubunun 2007 yılı 
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ihracat ortalamalarının 2005 yılına göre %40 arttığı gözlemlenmektedir.

  Deney ve Kontrol Grubunun, Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2007) İhracat 
Ortalamaları Farkının Analizi (Farkların Farkı): KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan 
işletmelerin 2007-2005 yılı ihracat ortalamaları farkı, fuar desteğinden faydalanmayan 
işletmelerin 2007-2005 yılı ihracat ortalamaları farkı ile aynıdır. Bu sonuç 2006 yılında KOSGEB 
yurt dışı fuar desteğinden faydalanan işletmeler üzerindeki desteğin olumlu etkisinin 2007 
yılında görülmediği anlamına gelmektedir.

 Tablo 3: 2007-2005 Yılları Deney Grubu ile Kontrol Grubu İhracat Rakamları Farklarının Farkı
Yıl  Yıllar ve Analiz Grubu Artış Oranı (%) İstatistiksel Olarak 

Farkların Farkı

2007

2007-2005 Deney Grubu  37

Aynı2007-2005 Kontrol Grubu 40

4.3.3. 2006 yılı KOSGEB yurt dışı fuar desteğinin KOBİ’lerin 2008 yılı ihracat rakamlarına etkisi

2006 yılında KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan ve araştırma kapsamında 
değerlendirilen KOBİ’lerin, destek öncesi yıl olan 2005 yılına göre 2008 yılında ihracatlarının 
artıp artmadığı sorgulanmaktadır.

Deney Grubunun, Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2008) İhracat Ortalamalarının 
Analizi: KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan KOBİ’lerin 2008 yılı ihracat 
ortalamaları 2005 yılına göre artmıştır. Ortalamalara bakıldığında deney grubu 2008 yılı ihracat 
ortalamalarının 2005 yılına göre %47 arttığı gözlemlenmektedir.

Kontrol Grubunun Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2008) İhracat Ortalamalarının 
Analizi: KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanmayan KOBİ’lerin 2008 yılı ihracat 
ortalamaları 2005 yılına göre artmıştır. Ortalamalara bakıldığında kontrol grubu 2008 yılı 
ihracat ortalamalarının 2005 yılına göre %47 arttığı gözlemlenmektedir.

Deney ve Kontrol Grubunun, Fuar Öncesi (2005) ve Fuar Sonrası (2008) İhracat 
Ortalamaları Farkının Analizi (Farkların Farkı): KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan 
KOBİ’lerin 2008-2005 yılı ihracat ortalamaları farkı, fuar desteğinden faydalanmayan KOBİ’lerin 
2008-2005 yılı ihracat ortalamaları farkı ile aynıdır. Diğer bir ifade ile 2006 yılında yurt dışı 
fuar desteğinden faydalanan işletmeler ile destekten faydalanmayan işletmeler arasında 2008 yılı 
ihracat rakamları açısından fark bulunmamaktadır.
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Tablo 4:2008-2005 Yılları Deney Grubu ile Kontrol Grubu İhracatı Rakamları Farklarının Farkı
Yıl  Yıllar ve Analiz Grubu Artış Oranı (%) İstatistiksel Olarak 

Farkların Farkı

2008

2008-2005 Deney Grubu  47

Aynı2008-2005 Kontrol Grubu 47

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülke işletmelerinin uluslararası ticaretteki başarısı ekonomik kalkınmayı beraberinde 
getirmektedir. Serbest ticaretin, ülkelerin ve dünya refahının artması bakımından çok daha 
yararlı olacağını savunan Adam Smith ile başlayan uluslararası piyasaların gelişme süreci, 1980’li 
yıllardan itibaren başlayan küreselleşme olgusu ile beraber hızla ilerlemektedir. Küreselleşme 
uluslararasılaşmayı kolaylaştırmıştır. Korumacılığın olduğu yıllarda uluslararasılaşma daha 
fazla kar sağlama anlamına gelmekteyken küreselleşme sonrasında yerel pazarda hayatta 
kalabilmenin yolu, dünya için üretim yapmak ve rakiplerden önde olmayı gerektirmektedir. 
Ülkeler, bir taraftan işletmelerinin uluslararasılaşmasını sağlamaya çalışırken aynı zamanda 
diğer ülkelerin uluslararasılaşma baskısına karşı da işletmelerini desteklemek durumundadır.

Devletin sınırlı kaynaklarının en etkin şekilde nasıl kullanılması gerektiğine rehberlik 
edeceğinden çalışma içerisinde KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecinde karşılaştıkları sorunların 
tespitine yönelik literatür genel olarak analiz edilmiştir. Bilgi eksiklikleri, ürün rekabet 
avantajının olmaması gibi temel sorunların yanı sıra uluslararasılaşma sorunları, KOBİ’lerin 
uluslararasılaşma sürecindeki yerine ve ölçeğine, zamana, bölgeye, endüstrinin içeriğine ve 
pazarın durumuna göre değişiklik göstermektedir. KOBİ’lerin uluslararasılaşma sorunlarına 
yönelik destek ve teşvikler verilirken KOBİ’lerin uluslararasılaşma sorunlarının sınıflandırmalar 
yapılmak suretiyle detaylı analizi bu sorunların etkili bir şekilde çözülmesinin anahtarıdır.

OECD tarafından yapılan bir çalışmada da devlet otoritelerinin KOBİ’lerin 
uluslararasılaşmasında önemli rol oynadıkları belirtilmekte olup bu otoritelerin destek ve 
teşvik mekanizmalarında her bir işletmenin yaşını, tecrübelerini ve sektörlerini dikkate 
alarak uluslararasılaşma ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlara odaklanmaları gerektiği 
vurgulanmaktadır (OECD-APEC, 2006: 5).

Araştırma kapsamında KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecinde karşılaştıkları sorunlara 
yönelik olarak en önemli desteklerden biri olan ve birçok ülke tarafından verilen yurt dışı fuar 
desteklerinin etkisi konusunda ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalar araştırılmış ve 
bu konuda yeterince çalışma bulunmadığı görülmüştür.

Bu çalışmada, KOBİ’lerin desteklenmesinde Türkiye’deki en önemli kurumlardan biri 
olan KOSGEB tarafından 2003-2010 yılları arasında verilen yurt dışı fuar desteklerinin etkisi 
analiz edilmiştir. Daha uzun dönemleri kapsayan ve benzer özellikteki farklı ülke işletmelerinin 
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fuar katılım sonuçları ile ülkemiz işletmelerinin fuar katılım sonuçlarının karşılaştırılmasıyla 
elde edilecek verilerin analizine yönelik yapılacak çalışmalar bu desteklerin etkisinin ölçülmesi 
bakımından son derece faydalı olacaktır.

2006 yılında KOSGEB yurt dışı fuar desteği alan 101 KOBİ’nin tamamı araştırma 
kapsamına dahil edilmiş olup 101 KOBİ’den 4 KOBİ’nin iflas ettiği 2 KOBİ’nin ise büyük işletme 
konumuna geldiği tespit edilmiştir. 101 KOBİ’den 86’sının ihracat ortalamaları eşleştirme 
tasarımı ile farkların farkı metodu kullanılarak destekten faydalanmadan önceki yıl olan 2005 
yılı ile destekten faydalandıktan sonraki 2006, 2007, 2008 yılları ihracat ortalamaları analiz 
edilmiştir. Söz konusu analiz yapılırken KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan 86 
işletme, bölge, sektör, yıllık satış, varsa ihracat tutarı ve istihdam sayısı dikkate alınarak 86 işletme 
ile bire bir eşleştirilmiş olup fuar desteğinden faydalanmadan önceki yıl olan 2005 yılında her iki 
grubun ihracat ortalamalarının istatistiksel olarak aynı olduğu görülmüştür. 2006 yılında yurt 
dışı fuar desteğinden faydalanan işletmelerin ihracat artış ortalaması, destekten faydalanmayan 
işletmelerin ihracat artış ortalamasından fazla olmasına karşılık, 2007 ve 2008 yıllarında ihracat 
artış ortalamaları açısından istatistiksel olarak fark yoktur. Diğer bir ifade ile fuar desteğinin 
destek alındığı yıl içerisinde kısa dönemli bir etkisi olmuştur. Kontrol grubu oluşturulurken 
sektör, bölge, istihdam sayısı ve ihracat yapma durumu dikkate alınarak arındırılmakla birlikte 
deney grubunun ilk yıl ihracat farkı ve sonraki yıllarda ihracat farklarının aynı olmasında 
başka faktörlerde etkili olabilecektir. Sonraki çalışmalarda diğer faktörlerinde eklenerek kontrol 
grubunun oluşturulması literatür anlamında oldukça faydalı olacaktır.

Leonidou tarafından yapılan literatür çalışmasındaki 39 engel arasında; pazarların analiz 
ve tespitinde sınırlı bilgi, sınır ötesi müşterilerle iletişim sorunları ve yurt dışı pazar fırsatlarının 
tanımlanamaması ilk üç sırada yer alan engellerdir. Uluslararasılaşmanın temel sorunları 
arasında yer alan bilgi eksikliği bu noktada da kendisini göstermektedir. Uluslararasılaşma 
sürecinde olan ve ürünlerini, işletmesini, ülkesini temsil etmek üzere uluslararası fuara katılan bir 
işletmenin hedef pazara ilişkin bilgi noktasında eksiksiz ve tam donanımlı olması gerekmektedir. 
İşletmelerin hedef pazarla ilgili bilgilendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların tatminkârlığı, 
pazar araştırmaya ilişkin yapılacak çalışmaların detayı, kalitesi, güncelliği, pazar araştırması 
yapan kişi kurum ve kuruluşların işbirliği ve bu kuruluşların araştırma kapasitesi gibi faktörlere 
bağlıdır. Alt sektörlere kadar inen detaylı pazar araştırma raporlarının uluslararasılaşma 
sürecinde ilgili tüm işletmelerle paylaşılması bir diğer önemli husustur. Pazar bilgisi eksik olan 
işletmelerin fuarlardan kazanacakları faydaların kısa dönemli olması ve fuar sonuçlarının bu 
işletmelerin satış rakamlarına yansımaması gayet doğaldır.

KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak dış ticaret 
danışmanlarına ve dış ticaret danışmanlık sektörünün desteklenmesi yönünde kamu kurum 
ve kuruluşlarına görevler düşmektedir. Özgöz tarafından uluslararası fuara katılan 106 KOBİ 
üzerinde yapılan bir çalışmada 48 işletme (%45) dış ticaret kuruluşlarından destek aldığını, 58 
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işletme ise (%54,7) destek almadığını belirtmektedir (Özgöz, 2005: 70).

KOBİ’lerin yurt dışı fuar katılımları desteklenirken, bu işletmelerin uluslararasılaşma 
sürecindeki ve işletme ürünlerinin ürün yaşam çevrimindeki yerinin dikkate alınması desteğin 
etkisini arttıracaktır. KOBİ’lerin fuarda sergileyecekleri ürünlerin ürün hayat seyrinin hangi 
döneminde olduklarını tespit edilmesi ve hedef ülkede gerileme dönemindeki ürünleri tanıtan 
işletmeler yerine ürünlerini yeni tanıtan işletmeleri tercih etmesi desteklerin etkinliğini 
arttıracaktır.
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1. INTRODUCTION

Human development index (commonly abbreviated HDI) has been calculated since 1975 
by the United Nations. The first Human Development Report (HDR) was launched in 1990 
and it aims to evaluate the level of development of the countries (UNDP, 1990). Recent decades 
have experienced rapid changes in the levels of human development (HD) and rankings in 
HDI1 in some countries. It is also clear that the last decade, in the period of financial crisis, has 
experienced rapid changes in the levels of human development (HD) and rankings in HDI. 
That is why; we explored the short run relationships among the democracy, education and HDI. 
There have been particular interests in recent theoretical and empirical literatures in order to 
test whether there is a relationship between HD and democracy2 (Gerring et al. 2012; Boix, 2002; 
Przeworski et al. 2000; Richardson, 2002; Sen, 1999a and 1999b, Drèze and Sen, 1995). Early 
majority of the results suggest that democratization is more important for HD than economic 
growth (EG)3 (Lipset, 1960; Huntington 1991; Cardoso and Faletto, 1979; Rueschemeyer et al. 
1979; and Young, 1976).

Additionally, some results indicate that democratization4 has positive impacts on 
improvement of HD, while they may still have negative effects on EG rates in some developing 
countries. Acemoglu et al. (2005) argue that there is no evidence for any increase in a country’s 
education level to be more likely to become democratic. One of the most remarkable studies 
was introduced by Liu and Yin (Liu and Yin, 2010). They argue that appropriate institutions and 
public policies are needed to improve human development in a country or globally. They also 
emphasized that education and democracy cannot directly improve HD, but can contribute to 
HD through public policies5.

As listed below, most findings argue that any changes in components of HD cannot 
impact human development immediately. It is generally accepted that human development is 
the result of a broader process of structural changes of education and socio-economic fields, 
1 It is widely accepted that development contains more meanings than prosperity. Indicators of life expectancy, educational 
attainment and income are used to measure HDI. Although it was introduce as an alternative measurement criteria to the rate 
of economic growth and level of income, it has been criticized for several reasons; (i) HDI does not include ecological quality (ii) 
HDI evaluates country rankings at national level not at global level (iii) HDI may include human freedom, social and cultural 
components. (See more in ww.hdr.undp.org)
2  In the study democracy was used in the meaning of; democracy protects the followings: the rights and the independence 
of all individuals, equality before the law, and state transparency.(See more in International Political Science Review 27-2)
3 It is measured as annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. (See more 
details in ww.data.worldbank.org)
4  Democratization is the process of institutionalization of people power through civic freedoms in order to make their 
political preferences count in governing public life. Institutionalization of people power is vital process in democracy otherwise elites 
want to give away little power (see more details in www.worldvaluessurvey.org)
5  Education affects all types of human development outcomes. Education promotes and services to enhance learning 
abilities (see more details in www.hdr.undp.org)

http://www.worldvaluessurvey.org
http://www.hdr.undp.org
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which support human development, as follows:

Changes in democratization were due to structural changes in the countries (Lambert et 
al., 2007).

Rapid socioeconomic structural change through industrialization and urbanization in 
East and Southeast Asian growth since 1990, were due to success of the institutions and public 
policies (Liu and Yin, 2010).

If the institutions and public policies are weak and not inclusive, it might lead to a poor 
progress in democracy and HD (Ranis and Stewart, 2010).

This study analyzes the impacts of education, economic freedom and democratization 
level on the HD at four different country groups; each country groups have some similarities 
and differences in most aspects. In this study, indexes are used in rankings in order to compare 
the last decade improvements in education, democratization and human development. The 
study also investigates correlation between economic freedoms and economic growth as the 
case of Turkey in order to compare the importance of human development for the sustainable 
economic growth.

2. METHODS AND MATERIALS

This study attempts to divide sample countries into four groups due to the following 
arguments;

Countries in each group have different democracy culture and democracy level. According 
to the Economist Intelligence Unit (2012) democracy classifications of countries, among the 
Eastern European members of the EU (in 2004) of the EU (Czech Republic, Hungary and 
Poland), only Czech Republic is in the full democracy section, but Hungary and Poland are 
in the flawed democracy one6. Countries which became members to EU7 in the 1980s; Greece, 
Spain and Portugal8 have established so-called stable democracies in the last quarter of the 
20th century9. Especially Switzerland and Norway, non-member to the EU, have had a very 
long democracy culture and constitutional experiences in the world (Kraan and Ruffner, 2005). 
Turkey also has a different democratization process10.

Due to some critics on the methods of measurement by Freedom House since 1970s, and 
also EIU has been measuring the democracy index since 2006 with the additional components 

6  See details in Economist Intelligence Unit.
7  Greece in 1981, Spain and Portugal in 1986
8 All three countries have representative parliamentary democracies. Spain is a constitutional monarchy and Portugal and 
Greece are a presidential parliamentary democracy. They have faced severe political and economic turbulences recently (see more 
details in www.civitas.org.uk)
9  Greece was ruled by military governments until 1974, Portugal was ruled by authoritarian regime “Salazar” until 1974, 
Spain was controlled by Fascist Franco until 1975 (see more details in www.civitas.org.uk)
10 Turkey has hybrid democratic regime (see details in www.eiu.com/index.asp).
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for measurement11.

Additionally, Economic Freedom Index is also included into this study in order to see 
whether there is a relationship between economic freedom and human development in 
selected country groups. Besides the economic freedom, financial freedom and freedom from 
corruption12 indexes are also included into this study in order to look through the impact of the 
mentioned freedoms on the human development or economic growth.

This study aims to investigate the short-run relationship among education, economic 
freedom, democratization and human development rankings in four different country groups 
using graphical method. All data have been taken from the official sites of Economist Intelligence 
Unit, Human Development Report, and Heritage Foundation. Education, GNI per capita and 
human development index are by HDR, democracy index and classification are by EIU, economic 
freedom, financial freedom and freedom from corruption indexes are by heritage foundation. 
The graphs have been produced by the mentioned data base for the years between 2006 and 
2011 since the EIU has been an established data since 2006. In order to see a snapshot of all final 
outcomes of rankings for all countries, two tables have been produced for the year 2011.

3. DISCUSSION

There are numerous studies about the impacts of education on democracy, impacts of 
democracy on the HD and impacts of education on the HD. There are also many studies regarding 
impacts of freedoms on economic development. In order to focus on the main argument, 
fundamental findings which support our results are indicated in the following sections and 
findings are discussed in the following sections.

This section figure outs the rankings of the countries in terms of HD through education, 
democratization process, and economic freedom level by the three data groups.

Rankings of the selected countries have been arranged according to the impacts of 
education, democracy, and economic freedom, freedom from corruption on HDI. First, country 
rankings in education will be compared with HDI. Then, country rankings in democracy will be 
compared with the country rankings in HDI for selected countries. Next, country rankings in 
economic freedom will be compared with the country rankings in HDI, and also a snapshot of 
all rankings for all selected countries for the year 2011 will be depicted in two tables.

3.1. Education and democracy

Some previous studies explored the relationship between education and democratization 
process. Lipset´s (1959) hypothesis is generally accepted as the first analysis that educational 
11  Heritage Foundation has been measuring the country democracy index based on the two main components: political 
freedom and civil liberties. In contrast EIU has been measuring the democracy index based on the following components: Electoral 
process and pluralism, functioning of government, political participation, political culture and civil liberties (see more details: in 
Heritage Foundation and in Economist Intelligence Unit)
12  See details in http://www.heritage.org/index/explore

file:///F:\MAKALELER\macar makalesi son ahli\macar makalesi metni\in
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standard determines sustainable democracy in the long run. But in contrast, Acemoglu et al. 
(2005) have reviewed the Lipset´s hypothesis by declaring previous studies’ problems in omitting 
some variables. They find no evidence on the relationship between an increase in education and 
an increase in the level of democracy. Castelló-Climent (2008) argue that education contains 
not only formal education and average enrolment, but it contains distributional effects of the 
quality of education, general and specific education and training, it also includes an increase in 
the education attained by the majority of the population.

Figure 1 indicates the relationship between education13 and democracy14 that changes in 
education index in short period of time have not been a main determiner of democracy in 
Norway. Trend of democracy’s ranking and trend of education’s ranking have not moved in the 
same direction in a short period of time in Norway; democracy’s ranking has increased while 
education’s ranking in Norway has fallen behind the first country. Despite a country having a 
high ranking in education, at the same time the country might have lower ranking in democracy.

Figure 1 Norway’s Ranking in Democracy and Education
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Figure 2 indicates that Switzerland’s ranking in education and democracy has not moved in 
the same direction as observed in Norway. Democracy’s ranking has increased while education’s 
ranking has decreased in Switzerland for the years between 2006 and 2011. According to Lipset’s 
(1959) argument, all high education indexed countries might have high democracy scores, but 
according to our findings, the same inverse trends in democracy and education rankings have 
been observed in Germany for the years between 2006 and 2011.

13 The education component of the HDI is measured by Mean Years of Schooling Index and Expected Years of Schooling 
Index, See details in http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_en_technotes.pdf.
14  Democracy index contains several components: Electoral process and Pluralism, Functioning of Government, 
Political Participation, Political Culture and Civil Rights. See details in http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_
INDEX_2007_v3.pdf
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Figure 2 Switzerland’s Ranking in Democracy and Education
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Germany’s rank in democracy and education has not moved in the same direction either. 
Germany’s ranking in education has decreased while the country ranking in democracy has 
moved at constant level (Figure 3).

Figure 3 Germany’s Ranking in Democracy and Education

Findings for Norway, Switzerland and Germany might be elaborated that not only 
education but also a long historical experience in democratization process has promoted a high 
democracy index. Welzel et al. (2003) explain that democratization is the result of a broader 
process of human development. Briefly, it can be elaborated that the success in high democracy 
rankings mentioned in these countries might be caused by a broader process of HDI, not only 
a process of education.

In contrast, the trends in democracy and education have moved in inverse direction for 
the third group countries. The trends in democracy and education are seen in Figure 4, Figure 5 
and Figure 6, due to the weak performance of the other components of democratization; weak 
functioning of government and less political participation, might be caused to low rankings in 
democracy in Spain, Portugal and Greece.

In Greece, rankings in both education and democracy have decreased during 2006 and 
2011 (Figure 4). The decrease in almost all political and economic outcomes in Greece might be 
elaborated that education, democracy and functioning of government are important factors in 
promoting sustainable stability.
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Figure 4 Greece’s Ranking in Democracy and Education

In contrast, Figure 5 indicates that Spain’s rank in education relatively is high, increasing 
performance experienced, but in democracy the rank has experienced a sharp decrease for the 
years between 2006 and 2011.

Figure 5 Spain’s Ranking in Democracy and Education

The same trend has been observed between education and democracy for a short period 
of time in Portugal as experienced in Greece and Spain. Deterioration has been observed in 
democracy whilst outcomes in education have relatively improved in Portugal (Figure 6).

Figure 6 Portugal’s Ranking in Democracy and Education

The decrease in democracy rankings might also be related to the recent severe economic 
and political turbulence in Greece, Spain and Portugal. We can conclude that education alone 
cannot explain the decrease or increase in democracy, due to the variety of different movements 
between education and democracy in almost each country groups for the short period of time. 
It can also be concluded that education is very important in the component of HDI, a high 
performance in HDI in long term, and can foster the democratization process. However, in the 
short term in order to improve democracy a better performance by functioning of government 
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is much more effective than education. Our findings also prove the arguments of Liu and Yin 
(2010) and Ranis and Stewart (2010).

It has also been explored that education itself cannot promote democracy without any 
improvements in the functions of government for the first country group. Figure 7 indicates that 
the education index is comparatively high in Hungary and has not been observed for any sharp 
deterioration, but democracy has deteriorated due to the lack of functioning of government, 
political participation and political culture. It has been observed that education has not played 
a vital role to change democracy level in Hungary during the short term, so democracy level is 
the result of the long term performance which is improved by education, democracy culture and 
functions of government. Welzel et al. (2003) also argued that democratization is the result of a 
broader process of HDI.

Figure 7 Hungary’s Ranking in Democracy and Education

However, Figure 8 indicates that democracy and education rankings have moved in an 
inverse direction in the Czech Republic, the country’s ranking in education has decreased while 
ranking in democracy has increased.

Figure 8 Czech’s Ranking in Democracy and Education

3.2. Democracy and Development

According to the literature, development refers to both “human development and economic 
growth” (HDR, 1990 and Ranis, 2004). If the development refers to an EG, there is 0.60 percent 
simple correlation between democracy index and development by EUI’s test (2006). But still 
the direction of causality between democracy and income is the core issue in recent studies. 
Instead it has been accepted that the direction of causation runs from democracy to GNI per 
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capita (Rigobon and Rodrik, 2005; Acemoglu et al, 2005). The countries with high rankings in 
democracy have the same trends in GNI per capita since the first publication in 1990 of HDR. 
But this study articulates the long run correlation between democracy and GNI per capita for 
the years between 1995 and 2011 due to lack of data of economic freedom index by EUI. The 
findings of this study support Rodrik and Acemoglu’s findings that there is long run relationship 
between democracy level and HD and EG in each country group.

Furthermore, Ranis and Stewart (2010) argue that if countries have moderate educational 
enrolment ratios they have moderate improvement at HDI or good educational enrolment ratios 
have good improvement at HDI and also success is reflected in GDP per capita with the same 
pattern. Harding and Wantchekon (2010) find an outstanding outcome that democracy leads 
to HD, but not EG in their huge country studies. Vollmer and Ziegler (2009) also find similar 
results that democracy is better for HD than for EG with the outcomes of a static analysis over 
the period of 1970 to 2003.

As explained in section 3.1 and 3.2 both education and democracy play vital role in 
determining long term stability rather than short term one. The impact of education and 
democracy on the HD is much more effective rather than the EG. Also it has been observed that 
both education and democracy have much more effect on both HD and EG for the long term 
process.

Norway has one of the best country rankings in democracy and HDI in the long run. Country 
rankings have been created from the data of the HDR and EUI. Particular remarkable changes in 
HDI and country rankings cannot be seen for the short period of time. The outstanding changes 
can be seen for the long term process of education, democracy and development. As it is the 
main argument of this study, the impacts of education and democracy on development cannot 
be taken as main factor of sustainable development for the short term. The impact of education 
and democracy on the development can be seen during the long term process. Figure 9 indicates 
that Norway has passed 3 countries ranking in democracy while the HDI has decreased from 
0,993 in 2006 to 0,985 in 201115. The results show that there is a long run relationship between 
democracy and HD for the selected country groups, other factors being constant.

Figure 9 Norway’s Ranking in Democracy and HDI

15  See details in HDI reports 2006-2011 for the indexes.
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Figure 10 indicates that the relationship between democracy and HDI has been observed in 
the same direction in Switzerland as been in Norway. Switzerland has experienced the constant 
country rankings in HDI while the country has passed three countries in democracy ranking 
within 6 years.

Figure 10 Switzerland’s Ranking in Democracy and HDI

Country rankings have decreased in democracy in Portugal, Spain and Greece while 
Norway and Switzerland have experienced better rankings during the years from 2006 to 2011. 
Country ranking has dropped from 16 to 25, 19 to 27, and 22 to 32 in democracy in Spain, 
Portugal, and Greece, respectively.

Spain has experienced a sharp drop in democracy rankings from 16 to 25 within 6 years, 
but country ranking in human development has almost stayed at the same level (Figure 11).

Figure 11 Spain’s Ranking in Democracy and HDI

The same trend has been experienced in Portugal between democracy and HDI in the 
same period. Ranking in democracy has dropped from 19 to 27 while human development 
index ranking has stayed at the same level (Figure 12).

Figure 12 Portugal’s Ranking in Democracy and HDI
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But only Greece has experienced a different trend between democracy and HDI ranking 
from the third country group. Whilst the gap between democracy and HDI has narrowed in 
Portugal and Spain, the gap has widened in Greece. It is seen in Figure 13 that the country has 
relatively experienced a good democracy and HDI in 2006, but during six years, both democracy 
and HDI ranking has deteriorated in Greece. Democracy ranking has dropped from 22 to 32; 
it means that Greece has fallen behind ten countries in democracy. Unlike Spain and Portugal, 
Greece has faced a severe drop in both democracy and HDI.

Figure 13 Greece’s Ranking in Democracy and HDI

From the first country groups, Hungary and Czech Republic’s democracy and human 
development trends have been taken into account for the country ranking creation figures.

Figure 14 Hungary’s Ranking in Democracy and HDI

Hungary’s democracy ranking has dropped from 38 to 49 (Figure 14). It means that 
Hungary has fallen behind 11 countries during the six years. At the same time, unlike the Czech 
Republic, both HDI and democracy have deteriorated in Hungary as well as Greece who has 
faced the same trend. A particular weak performance in democratization process in Hungary, 
over-politicized behavior of public authorities has led to some unexpected ties between some 
business elites and government bodies (Szalavetz, 2010).

However in the Czech Republic, the ranking in democracy has increased while HDI has 
slightly decreased (Figure 15).
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Figure 15 Czech’s Rankings in Democracy and HDI

The findings strongly support the arguments of (Ranis and Stewart, 2010), (Harding and 
Wantchekon, 2010) and (Vollmer and Ziegler, 2009) who argue that the impacts of education 
and democracy precisely transit on the HD, consequently on sustainable development in the 
long run.

3.3. Economic Freedom and Economic Development

In this section, the impact of economic freedoms will be depicted for the short term 
changes in EG. Economic freedom index has been produced by heritage foundation with ten 
components16, but in this study three of them will be used due to the remarkable changes for the 
period 2000 and 2011.

Table 1 Economic Freedom Rankings (2000-2011)
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2000
1 5 22 21 27 20 26 14 31 29 36 47 45

2 4 10 8 30 2 18 42 12 45 20 44 62

3 11 10 16 15 34 24 7 30 23 45 38 33

2005
1 5 10 18 19 29 21 31 32 38 68 42 44

2 11 3 15 32 2 24 38 19 40 68 23 33

3 10 3 12 13 39 21 9 33 22 50 43 36

2006
1 7 10 17 19 27 22 23 29 35 51 48 45

2 24 3 13 31 2 22 40 17 42 52 21 32

3 7 3 12 13 37 19 8 31 22 50 43 36

2007
1 8 10 16 18 27 22 25 30 32 50 48 46

2 20 2 15 30 7 12 38 24 40 50 39 54

3 7 4 10 13 36 20 8 30 21 43 45 37

16  Business freedom, trade freedom, fiscal freedom, government spending, monetary freedom, 
investment freedom, financial freedom, property rights, freedom from corruption and labor freedom (see 
details in heritage.org)
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2008
1 6 8 16 19 26 22 23 29 34 49 45 44

2 15 2 17 24 7 13 39 20 40 50 30 33

3 7 4 11 13 33 20 8 29 22 40 41 39

2009
1 7 6 16 17 23 20 19 28 33 43 47 46

2 14 2 16 23 7 12 28 19 31 52 30 37

3 7 1 12 13 30 20 9 29 24 41 39 37

2010
1 5 7 16 17 22 25 26 33 36 41 42 43

2 5 2 16 25 12 13 26 21 28 46 29 30

3 5 2 10 11 30 23 12 31 25 38 39 36

2011
1 4 6 14 16 20 23 21 31 42 40 41 47

2 10 2 13 24 3 8 30 17 33 53 32 25

3 5 2 13 11 32 26 10 30 27 37 31 42

(*) 1: Overall Score Rank 2: Financial Freedom Rank 3: Freedom from Corruption

Source: Economist Intelligence Unit (2000-2011)

Economic freedoms rankings are interestingly vary for the country groups. For example, 
it is seen in Table 1, for Hungary, if we omit some slight changes, overall ranking in economic 
freedom began with 31 in the year 2000 and became 31 in the year 2011 as well. It can be 
elaborated that Hungary has generally made weak performance in promoting economic 
freedom during the 12 years. The weak performance is meaningful in the year 2005 and 2010. 
Both financial freedom and freedom from corruption performance was decreased in both years. 
Financial freedom and freedom of corruption ranks fell behind three countries in 2005 and two 
countries in 2010. Hungary has experienced two socioeconomic changes, 2005 was the year just 
after the entrance to the EU and in the year 2010 introduced a new constitution. Remarkably, 
the changes have been experienced as a unique example during the transition period, before 
and after membership into the EU. With the data of economic freedom, financial freedom and 
weak functioning of government has proved our argument. Having a high score in education 
cannot secure a short term economic and political stability unless setting up a functioning of 
government on the economy. Some actors, under the pressure of foreign investors, supposed the 
stable economic development lie behind the mass privatization. After the mass privatization, 
a foreign monopoly power, with efficiency-seeking occurred in the country. During this time, 
domestic companies lost their capabilities in the international competitive market. Combining 
with the lack of financial support of government, domestic companies faced severe financial 
problems. Hungary has a relatively high ranking in education (Figure 7), but due to the lack of 
functioning of government in the service sector, the quality of the service sector has decreased. 
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On account of the poor compensation and poor functioning of government in enhancing 
working conditions, experienced and qualified labor workers chose to work abroad, so the 
country faced a shortage of qualified labor workers (Szalavetz, 2010). It can be elaborated 
that education cannot solve the serious problems in the country without effective government 
functioning in regulating local dynamics.

More interesting trends have been experienced in third group countries, for example; 
economic freedom decreased severely in Portugal (i.e. ranking was 29 in the year 2000 and 
42 in the year 2011). Greece experienced the same trends in economic freedom, but in Spain 
an inverse direction has been experienced. When we compare the freedom from corruption 
performance for the first and third country groups, Hungary has the best performance in 
freedom from corruption in the first country group, Czech Republic is better than Poland, but 
in 2011 Czech Republic has the worst performance. In the third country group, Greece has the 
worst performance in freedom from corruption. Two country groups’ performance in freedom 
from corruption is clearly seen the trends in Table 1 that relatively the first country group has 
experienced better performance in freedom of corruption than the second country group. 
These results might easily recall the recent severe economic and political turbulences in Greece, 
Portugal and Spain.

As a whole, it can be elaborated that high education and democracy level have promoted 
high level HDI in the long term for the selected countries. As seen in Table 2, in Norway, 
Germany and Czech Republic, high level of education and democracy have resulted in high level 
HDI, but the results are slightly lower in the Czech Republic. Despite the Czech Republic being 
a newly democratic country, success in democracy and HDI ranking is resulted by the high level 
of education index. In contrast, high level of real GDP growth rate in Turkey and Poland, have 
not been the result of high level of democracy and education. Recent high level of EG has been 
caused by the economic freedom performances. Briefly it can be concluded that high level of 
HDI is the result of long term success in education and democratization process, as experienced 
by Norway, Germany and Switzerland. They have high country ranks in HDI; rankings are 1, 
9 and 11 respectively. Their success in human development has been caused by the long run 
education and democracy culture. Also it is interesting that the most successful countries, such 
as Norway and Switzerland are not EU members.
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Table 2 Countries in all Ranks (2011)

Education 

Overall 

Index a

Democracy Index 

Rank

EIU b

Heritage 

Foundation

Economic 

Freedom Index 

Rank c

HDI Rank d
Real GDP Growth 

Rate Ranke

GNI per Capita 

Income

(US $)and Rank f

Norway 2 Norway 1 Switz. 4 Norway 1 Turkey 9 Norway 3

Germany 9 Denmark 3 Denmark 6 Germany 9 Poland 100 Switz. 6

Czech R. 11 Switz. 7 Austria 14 Switz. 11 Austria 109 Denmark 8

Denmark 12 Germany 13 Germany 16 Denmark 16 Germany 120 Austria 16

Spain 24 Austria 14 Czech R. 20 Austria 19 Switz. 134 Germany 22

Switz. 26 Czech R. 16 Norway 21 Spain 23 Czech R. 144 Spain 33

Hungary 28 Spain 25 Spain 23 Czech R. 27 Hungary 145 Greece 38

Greece 29 Portugal 27 Hungary 31 Greece 29 Norway 148 Portugal 41

Austria 30 Greece 32 Turkey 40 Hungary 38 Denmark 152 Czech R. 45

Poland 37 Poland 45 Poland 41 Poland 39 Spain 171 Hungary 55

Portugal 66 Hungary 49 Portugal 42 Portugal 41 Portugal 182 Poland 56

Turkey 121 Turkey 88 Greece 47 Turkey 92 Greece 185 Turkey 67

Source: a: By HDR b: By Economist Intelligence Unit c: By Heritage Foundation d: By HDR e: By CIA World Fact Book 
f: By HDR

 Walton (2010) argues that only capitalist dynamics and government functioning 
together can provide long-term HD, strongly support the findings of this study. In contrast 
to Walton’s findings, Welzel and Inglehart (2001) argue that economic modernization cannot 
create transitions to democracy. Glaeser et al. (2004) strongly argues that schooling differences 
are the major casual factor to explain differences in democracy and in political institutions in 
countries. Their findings are evident that there is a casual effect of education on institutions and 
democracy. It is generally accepted that high level of schooling is both essential for democracy 
and democratization. Welzel and Inglehart (2005) argue that democratization can foster the 
institutionalization process of civil and political liberties by promoting HD through increased 
freedom of choice. Olson (2003) argues that the autocratic regimes are the main obstacles for 
long run development of the individual rights, which are not secured in autocratic regimes.

Findings of this study corroborate the previous studies that education, democracy and 
functioning of government are vital for the sustainable HD and EG. In contrast, with low level 
of democracy and human development, how Turkey has relatively experienced a high level of 
economic growth during the last few years? High economic growth for Turkey has been related 
to changes of economic freedom. However, some European countries, such as Greece, Portugal 
and Spain, have recently made the worst economic and political experiences in Europe despite 
the relative high level of human development and democracy scores.
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Especially for Portugal, Greece and Spain, the poor functioning of government has played 
a degraded role in increased corrupted country ranks and uncontrollable financial crisis by 
the high budget deficit. The poor performance of functioning of government has resulted in 
different economic and political turmoil in Czech Republic, Hungary and Poland.

Finally, a close relationship has not been observed between democracy and education and 
also between democracy and HD for the short term and for countries which have weak democracy 
culture, like first and third country groups. However, for the third country group, particularly 
Norway and Switzerland, the success in education, democracy and human development has 
been caused by the historical democracy experiences and culture in them.

The direction of the causality cannot be clarified easily due to many factors effective in 
causation of the direction, because historical experiences have been in a variety of patterns in 
each country groups. For the first country group the modern democratization process began 
in 1991 followed by the EU experience in 2004, for the third group countries, democracy 
experiences began in 1970s and the EU experiences in 1980s; Norway and Switzerland have the 
most experience in democracy without any EU experience.

4. CONCLUDING REMARKS

This study has investigated the short run relationship between education and democracy, 
democracy and development, and short run relationship between economic freedom and 
development. Recent decades in the period of financial crisis have experienced rapid changes in 
the levels of human development (HD) and rankings in HDI. That is why; we explored the short 
run relationships among the democracy, education and HDI. Future research should explore the 
causal process in the long run for the selected country groups.

The results of this study;

(i) A short run close relationship has not been observed between education and democracy, 
and also has not been observed between democracy and human development.

(ii) The importance of functioning of government has been observed for the long term 
political and economic stability. Additionally, the role of functioning of government has been 
related to the recovery of recent political and economic crisis for the third country group (Spain, 
Portugal and Greece). Furthermore, high indexed countries in education and democracy 
have experienced high indexes in HD and EG. Due to the unseen close relationship between 
education-democracy and HD and EG, the successes has been related with long term successes 
in education and democracy.

Although in the short term, the performance of government on providing some economic 
freedom has played a vital role in resulting high economic growth rather than the changes in 
education in the short term. Turkey and Poland are good examples on the short term performance 
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of government in leading short term high EG. Turkey, a non-member of the EU, has the lowest 
country score in education, democracy and HD, but Turkey has recently experienced the 
highest GDP growth rate among the selected countries in the study. The high growth in GDP 
cannot secure long run sustainability in democracy and human development. Also this growth 
performance has been observed in our study as the results of the recent prevision of some 
economic freedoms. Turkey has provided some advantages to private investors such as financial 
facilities, a successive functioning of government on regulating the business environment, 
promoting domestic exporters and relative and progressive success in controlling corruption. 
Insistently we argue that the success in high GDP growth rate in Turkey is not sustainable. 
Unless the improvement in education, democratization and functionalization of government, 
short run high GDP growth cannot be a factor of long run sustainability.

Education, democratization and fair functionalization of government are essential factors 
for the long run sustainable economic development. Particularly, the first country group 
(Hungary, Czech Republic and Poland) has experienced democratization and functionalization 
of government process on different levels. Despite the relatively high indexes in education, they 
have experienced low democracy and human development ranks among all countries. It can 
be concluded that education solely cannot be a factor for the long run political and economic 
sustainability. For the long run sustainability, first group countries urgently need a well-
functioning government in economy and policy. Well-functioning of government is urgent due 
to the possibility of facing the same severe problems as the third country group (Spain, Portugal 
and Greece) have recently faced.

(iii) It is recommended that education, democratization and functionalization of government 
are essential factors for the long run sustainable human and economic development. Especially, 
recent economic and political problems have proved the importance of democratization and 
functionalization of government in the first country group. Second country group (Germany, 
Austria and Denmark) and non-member country group to the EU (Switzerland and Norway) 
have achieved the present success with the long run plans and reforms. Success of mentioned 
country groups cannot be explained with several numerical results without considering 
their historical democracy culture and the process of reforms in education. Briefly, it can be 
recommended for the first and third country groups to set an effective functioning government 
as the shortest way of recovering from recent turmoil. It is also recommended that countries 
should be pooled according to their different democracy and education history in order to 
obtain more expository results.
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1. GİRİŞ

Küresel ekonominin etkisi, teknolojik gelişmeler, yoğun rekabet, ürün/hizmet 
emtialaşması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve sosyokültürel değişimin etkisi nedeniyle; 
organizasyonlar iç ve dış çevrelerindeki değişime uyum sağlama yolu ile yaşamlarını sürdürebilir 
hale gelmişlerdir. Özellikle küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerinin politik, teknolojik, 
ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkardığı yeni oluşumlar sanayi yapılarında, piyasaya 
sürülen ürünlerde, iş modellerinde ve rekabet koşullarında sürekli değişimi gerekli kılmaktadır.

Temel yetenek (core competence) ve dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing), 
işletmelere değişen çevre şartlarına uyum gösterme ve rekabet üstünlüğü sağlama açısından 
önemli yönetim teknikleridir. Temel yetenek bir işletmenin rakiplerine oranla en iyi 
yaptığı faaliyet olarak tanımlanabilir. Dış kaynaklardan yararlanma ise; işletmelerin, temel 
yetenekleri üzerine odaklanarak ve bunun dışında kalan faaliyetleri bu konuda uzmanlaşmış 
diğer firmalardan sağlayarak değer yaratması demektir. Bu doğrultuda, temel yetenek ve dış 
kaynaklardan yararlanma yönetim tekniklerinin birbirini tamamladığı ve ikisinin birlikte 
bir teknik olarak kabul gördüğü söylenebilir. Bu çalışmada bu iki kavram yönetim felsefesi 
(administrative philosophy) kapsamında ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmiştir.

Chester Barnard’ın temellerini attığı yönetim felsefesine ilişkin sistematik bilgi ilk olarak 
Cristopher Hodkingson tarafından derlenmiş ve incelenmiştir. Hodkingson (1978); hiçbir bilim 
dalının doğru ve yanlışı göstermediği, yönetim alanında doğru ve yanlışa felsefe perspektifinden 
bakılarak ulaşılabileceğini savunmuştur. Ayrıca güç, otorite, karar alma, liderlik, politika üretme 
alanındaki hakim değerleri ve yönetsel yaşamdaki bilgi birikimini felsefi açıdan analiz etmiştir. 
Bu çalışmada, temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma yönetim tekniklerini yönetim 
felsefesi çerçevesinde analiz etmek amaçlanmıştır. Bu teknikler Hodkinson’ın felsefi analiz 
çerçevesi kullanılarak temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma teknikleri mantık (olması 
gereken durum) ve gerçek (gerçekleşen durum) kapsamında ele alınmakta, böylelikle olması 
gereken durum ile gerçekleşen durum arasında farklılıklar olup olmadığı sorgulanmaktadır. 
Analiz edilmek istenen bu yönetim tekniklerinin ilgili yazın bilgileri ışığında, yönetim felsefesi 
kapsamında, gerçek ve mantık açısından değerlendirmeleri yapılarak araştırmanın çerçevesi 
çizilmiştir. Bu çerçevede, temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma kavramları; özellikleri, 
kullanılma nedenleri ve işletmeye getirdiği avantaj ve dezavantajlar olmak üzere üç boyutta 
incelenmiştir. Yukarıdaki boyutlar gerçek ve mantık açısından analiz edilmiş, gerçek ve mantık 
olarak iki durum birbiriyle kıyaslanmış ve sonuçta belirli paradoks ve önermelere ulaşılmıştır. 
Çalışmanın mantık kapsamı ilgili yazından çıkartılmış, gerçek kapsamı ise ilgili yazındaki 
farklı bakış açıları ve uygulamadaki örneklerinden elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen 
paradoks ve önermeler, temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma yönetim teknikleri ile 
ilgili üç temel sonuca ulaşılmasını sağlamıştır. Bu sonuçlar, temel yetenek ve dış kaynaklardan 
yararlanma tekniklerinin durumsallık, dinamik yetenekler (dynamic capabilties) ve iş modeli 
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(business model) teknikleri ile birlikte ele alınıp değerlendirilmesi ile daha etkin bir şekilde 
kullanılabileceği ve daha iyi sonuçlar verebileceğini doğrulamaktadır.

İşletmelerin rekabet avantajı sağlamak için, mevcut içsel ve dışsal yeteneklerini maksimum 
derecede kullanması ve diğer taraftan da yeni yetenekler geliştirmesi temeline dayanan dinamik 
yetenekler yaklaşımı, işletmelerin çevreye uyum sürecini kolaylaştırmaktadır. Diğer taraftan 
işletmelerin iş yapma şekillerini ortaya koyan iş modelleri iyi tasarlandığında, iş modelindeki 
başarının işletme başarısına yansıyacağı kabul edilmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda; 
bu çalışmada temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma teknikleri ayrıntılı analiz edilmiş, 
dinamik beceriler ve iş modeli teknikleri ise; temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma 
tekniklerine getirdikleri alternatifler açısından değerlendirilmiştir.

2. TEORİK ÇERÇEVE

2.1. Temel Yetenek

Temel yetenek; bir işletmenin rakiplerine oranla en iyi yaptığı şey olarak tanımlanabilir. 
Temel yetenek aynı zamanda işletmenin rekabet üstünlüğünü ifade eder, çünkü bu ayrıcalık 
işletmeyi rakiplerinden farklı kılar ve faaliyetlerinin taklit edilmesini engeller (Saruhan ve 
Özdemir, 2004: 90). Diğer taraftan, temel bir yetenek, bir şirketin, müşterilerine özel bir yarar 
sağlamasına izin veren beceri ve teknolojiler yığınıdır (Prahalad ve Hamel, 1990).

Temel yetenekleri işletmenin diğer yeteneklerinden ayıran bir takım özellikleri vardır. Bu 
özellikler temel yeteneğin değerli ve nadir olması, bununla birlikte taklit ve ikame edilememesidir 
(Hitt, Ireland, Hoskisson, 2009: 17; Ülgen, ve Mirze, 2007: 118-122). Değerli olması ile; 
işletmenin sahip olduğu ve müşterilerin, rakiplerin ve tüm sektörün değerli bulduğu nitelikli 
yetenekler kastedilmektedir. İşletmeler bu değerli yetenekleri aracılığı ile çevresel fırsatlara 
cevap verebilir, gelecek tehditleri yok edebilir. Bu tip yetenekler sıradan yetenekler değildir 
ve bunun için de değerli olarak sayılmaktadır. Temel yeteneklerin nadir olması ile; işletmenin 
yeteneklerinin bulunduğu sektörde bulunmaması veya çok az bulunması kastedilmektedir. 
Dolayısıyla değerli olan ve her işletmenin kolaylıkla sahip olamayacağı bu yetenekler işletmeye 
bulunduğu sektörde rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. Temel yeteneklerin diğer bir özelliği 
taklit edilememesi veya taklit edilmesinin pahalı olmasıdır. Aynı sektörde bulunan işletmelerin 
gün geçtikçe birbirlerinin yeteneklerini öğrenmesi veya taklit etmesiyle, işletmenin mevcut 
yeteneği temel yetenek olma özelliğini kaybeder. Dolayısıyla işletmeler temel yeteneklerini 
belirlerken en azından belirli bir süre için taklit edilmeyecek veya taklit edilmesinin pahalıya mal 
olacağı yetenekleri seçmelidirler. Hitt, Ireland ve Hoskisson (2009) ve Ülgen ve Mirze’nin (2007) 
temel yetenekleri, Barney’in (1991) ortaya koyduğu Kaynak Temelli Yaklaşım çerçevesinde 
değerlendirmesiyle ortaya çıkan bu özelliklerden aşağıdaki gibi bir önermeye ulaşılabilir.

ÖNERME 1: Aynı sektördeki başka işletmeler tarafından temel yetenekleri taklit edilen 
işletmeler, temel yetenek olarak doğru yeteneği seçmemişlerdir.



Temel Yetenek ve Dış Kaynaklardan Yararlanma Tekniklerine Felsefik  Bir Bakış: Dinamik Beceriler ve ... | TURAN

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 7 * Yıl 2014

151

Temel yeteneğin son özelliği ise ikame edilememesidir. Bir işletmenin temel yeteneğinin 
sektör dışında başka alternatiflerinin veya benzerlerinin bulunması, o işletme için bir risk arz 
etmektedir. Çünkü sektör dışında da olsa bu benzer yetenekler o işletmenin temel yeteneğinin 
fonksiyonunu yerine getirerek ona bir alternatif yaratır. Bir alternatif bulunması da temel 
yeteneğin temel yetenek olma özelliğini kaybettirir (Ülgen, ve Mirze, 2007:119). Temel yeteneğin 
ikame edilememesi özelliğini açıklarken Ülgen ve Mirze’nin ortaya attığı fikirler, aşağıdaki gibi 
bir önermeye ulaşılmasını sağlamıştır.

ÖNERME 2: Farklı sektördeki işletmelerce temel yeteneğinin işlevi yerine getirilen işletmeler 
bu yeteneklerini temel yetenek olarak değerlendiremezler.

Her işletmenin nicelik ve nitelik olarak, farklı ölçüde sahip oldukları bazı varlık ve 
yetenekleri bulunmaktadır. Ancak, işletmenin sahip olduğu her varlık ve yeteneğin rekabet 
üstünlüğü sağlayacağını söylemek doğru olmaz. Çünkü belirli varlık ve yetenekler rakip 
işletmelerde olmadığında rekabet üstünlüğü gerçekleşecektir. Ancak rakip işletmelerin taklit, 
öğrenme ve deneyim arttırma yoluyla bu varlık ve yetenekleri elde etmesi, bunların sıradan 
varlık ve yetenekler haline gelmesini sağlayacaktır. Bu nedenle işletmenin yeteneklerinin, temel 
yetenek haline getirilmesi ve çevredeki değişime uygun sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü için 
bu temel yeteneklerin sürekli olarak geliştirilmesi gerekecektir (Ülgen veMirze, 2007:118-120). 
Ülgen ve Mirze’nin bu iddiası temel yeteneğin geliştirilmesi ve değiştirilmesi yönündedir. Bu 
iddianın temel yetenek tanımı ile çelişmesi Paradoks 1’in tanımlanmasına neden olmuştur.

PARADOKS 1: Aynı temel yetenek üzerine odaklanıp sürekli bunun geliştirilmesi mi? Yoksa 
şirketin gelecekte temel yeteneği olabilecek başka yetenekler mevcut temel yetenek süreci devam 
ederken geliştirilmeli mi?

2.2. Temel Yeteneğin Ortaya Çıkış ve Gelişim Süreci

Bir işletmenin temel yeteneğini nasıl belirleyeceği önceden beri birçok yazarca tartışılmış 
bir konudur (Stalk, Evans ve Shulman, 1992). Bu konuda birçok farklı fikir bulunsa da, genel 
olarak birçok yazar Javidan (1998)’ın ortaya koyduğu yetenekler hiyerarşisi ile temel yeteneğin 
belirlenmesi sürecini açıklamaktadır (Banerjee, 2003). Yetenekler hiyerarşisinde Javidan (1998) 
temel yeteneklerin nasıl geliştirileceğini açıklarken aynı zamanda temel yetenek ile karıştırılan 
diğer kavramlardan (kaynak, kabiliyet, yetenek) temel yeteneği ayırmıştır.
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Şekil 1. Yetenekler Hiyerarşisi (Javidan, 1998)

Şekil 1’de yetenekler hiyerarşisine göre hiyerarşinin en alt basamağında kaynaklar 
bulunmaktadır. Bir organizasyonun değer zincirinin girdisi olan kaynaklar, yeteneklerin 
yapılandırılmasında ana iskeleti oluşturur (Javidan, 1998). Temel yeteneklerin belirlenmesi/
geliştirilmesi sürecinin başlangıcı olarak kaynakların alınması Kaynak Temelli Yaklaşıma 
dayanmaktadır (Mwailu ve Mercer, 1983:142; Wernerfelt, 1984: 172; Rumelt, 1984: 557-
558; Penrose, 1959). Bu yaklaşımın kurucularından Barney (1991) değerli kaynakların taklit 
edilemeyen ve ikame edilemeyen kaynaklar olduğunu, ayrıca sadece değerli kaynakların 
rekabet avantajı sağladığını savunmaktadır. Dolayısıyla değerli kaynaklar temel yeteneğin 
geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Barney ayrıca kaynakları fiziksel, insan ve örgütsel 
kaynaklar olmak üzere üç grupta toplamaktadır. Fiziksel kaynaklar ile, tesis, teçhizat, konum ve 
finansal varlık vb.; insan kaynakları ile; işgücü, yönetim takımı, eğitim ve tecrübe vb.; örgütsel 
kaynaklar ile; kültür ve itibar vb. kaynaklar kastedilmektedir (Barney, 1991). Değerli kaynakların 
temel yetenek geliştirmedeki önemini vurgulayan Barney’in savunduğu bu düşünceden yola 
çıkarak aşağıdaki gibi bir önermeye ulaşılabilir.

ÖNERME 3: Değerli kaynaklar (taklit ve ikamesi zor kaynaklar) temel yeteneğin 
belirlemesinde kritik öneme sahiptirler.

Her işletmenin sahip olduğu belirli kaynaklar vardır, ama her işletme kaynaklarını optimum 
düzeyde kullanamamaktadır. Kabiliyetler, işletmelerin kaynaklarını kullanma becerisidir. 
Yetenekler hiyerarşisinde ikinci seviyede bulunan kabiliyetler, kaynaklar ile etkileşimi yöneten bir 
seri iş prosesleri ve rutinlerden oluşur. Örneğin, bir işletmenin pazarlama kabiliyeti, işletmenin 
pazarlama uzmanları, teknolojisi ve finansal kaynaklarına bağlıdır. Kabiliyetlerin yeteneklerden 
farkı fonksiyonel tabanlı olmalarıdır. Bir kabiliyet özel bir fonksiyonlarda bulunur, örneğin 
pazarlama kabiliyetleri, üretim kabiliyetleri, dağıtım ve lojistik kabiliyetleri ve insan kaynakları 
kabiliyetleri gibi (Javidan, 1998).

Yetenekler hiyerarşisinin üçüncü seviyesinde yetenekler bulunur. Yetenek, fonksiyonlar 
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arası entegrasyon ve kabiliyetlerin koordinasyonudur. Örneğin, özel bir stratejik iş birimi, 
başarılı yeni ürün geliştirme yeteneğine sahip olabilir. Böyle bir yetenek, yönetim bilgi 
sistemi kabiliyetleri, pazarlama kabiliyetleri, AR-GE kabiliyetleri ve üretim kabiliyetlerinin 
entegrasyonunun bir sonucu olabilir.

Temel yetenekler; hiyerarşide en üst seviyede, stratejik iş birimlerinin birbirleriyle kesiştiği 
sınırlarda bulunmaktadır (Javidan, 1998). Farklı stratejik iş birimlerinin yeteneklerinin birbirleri 
arasındaki etkileşimlerinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadırlar. Temel yetenekler, iş birimleri 
arasında paylaşılan beceri ve bilgi alanlarıdır ve stratejik iş birimleri yeteneklerinin entegrasyonu 
ve uyumu sonucu oluşurlar. Hamel ve Prahalad’ın (1990) belirttiği gibi temel yetenekler örgütsel 
öğrenme, katılım ve bağlılık temelinde stratejik iş birimleri ile çapraz entegrasyonu gerektirir.

Javidan (1998) yetenekler hiyerarşisinde yukarıya doğru çıkıldıkça değer ve zorluğun 
artacağını öngörmüştür. Ayrıca, yetenekler hiyerarşisindeki her bir basamağı organizasyona 
katma değer getiren bir adım olarak değerlendirmiştir. Bunun yanında temel yeteneğin, 
geliştirilmesi en zor basamak olarak hiyerarşinin en üst basamağında olduğunu vurgulamıştır. 
Javidan’ın temel yetenek geliştirme süreci için aşağıdaki gibi bir önerme bulunulabilir.

ÖNERME 4: İşletmenin kaynaklarından yola çıkarak temel yetenek geliştirmesi sürecinin 
her bir basamağı önceki basamağa göre daha fazla katma değer içerir.

Temel yetenek tekniğinin işletmenin stratejisi ile bağdaştırıldığında başarı getirmesi 
muhtemeldir (Tampoe, 1994; Prahalad ve Hamel, 1990; Banerjee, 2003). Bununla birlikte, temel 
yetenek yönetimi çok karmaşıktır. İşletmeler yeni iş fırsatları yaratmak için sıradan yetenekler 
geliştirirken, bu yetenekleri temel yetenek ile uyumlu hale getirme sürecinde güçlük yaşayabilirler 
(Bakker, 1994). Saruhan işletmelerin temel yeteneklerini belirli prensipler çerçevesinde 
belirlemesinin doğru olduğunu belirtmektedir. İşletme yönetimi tarafından bir veya iki temel 
yeteneğin belirlenmesi gerektiğini iddia eden Saruhan, ikiden fazla temel yeteneğin işletmeyi 
başarıya ulaştıramayacağını savunmaktadır (Saruhan, 2004: 90). Çünkü bu şekilde işletme 
farklı farklı yeteneklere odaklanarak gücünü bölümlendirecektir. Saruhan’ın bu iddiası Ülgen 
ve Mirze’nin daha önce belirtilen iddiasını bir basamak daha ileri götürerek alternatif temel 
yetenek geliştirme ile ilgilidir. Bu bakış açıları Paradoks 2’nin tanımlanmasına neden olmuştur.

PARADOKS 2: Bir işletme yaşamının sonuna kadar aynı temel yeteneğe mi odaklanmalıdır? 
Tek bir temel yeteneğe odaklanan işletmeler ve temel yeteneğinin yanında alternatif temel yetenek 
geliştiren işletmelerden hangisi daha uzun ömürlüdür?

2.3. Dış Kaynaklardan Yararlanma

Günümüzde bir ürün veya hizmetin tüm bileşenlerini üreten bir işletme bulmak neredeyse 
imkansızdır (Waidenbaum, 2005). Artan rekabet ile birlikte değişen çevre koşulları işletmeleri 
gün geçtikçe diğer işletmelerle birlikte iş yapmaya zorlamaktadır. Artık üretim faktörlerine 
sahip olma önemini kaybetmiş üretim faktörlerine ve bilgiye en kısa zamanda ulaşma önem 
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kazanmıştır (Power, Kevin ve Bonifazi, 2006). Çünkü bu değişime en iyi adapte olan ve değişime 
yenilikle cevap verebilen işletmeler sektördeki rakiplerine üstünlük sağlamakta ve rekabet 
avantajı elde etmektedir. Bunun için işletmeler farklı pazarlar aramakta, iş süreçlerini yeniden 
yapılandırmakta ve diğer işletmelerle işbirliğine gidecek şekilde stratejiler geliştirmektedir.

Diğer taraftan, büyük ölçekli işletmeler gerek kriz gerek ekonomik dalgalanmalar 
sonucunda yaşamlarını sürdürebilmek için kendi faaliyet alanlarını sınırlandırarak küçülmeye 
gitmektedir. Küçülme, işletme için katma değer yaratmayan faaliyetlerin elimine edilerek 
sadece belirli alanlarda uzmanlaşacak şeklinde işletmenin faaliyetlerini organize etmesi olarak 
tanımlanabilir. İşletmenin temel yeteneğine odaklanması şeklinde daha önce de ifade edilen 
bu durum; işletmelere, hem bulundukları sektörde taklit ve ikame edilmesi zor bir yetenek 
üretmesi hem de çevredeki değişimlere uyum sağlayacak esnekliğe sahip olması gibi avantajlar 
getirmektedir. Bu gibi gelişmeler, firmaları yeni stratejiler geliştirmeye zorlamış, bu arayışların 
sonucunda 1980‘li yıllardan itibaren dış kaynaklardan yararlanma uygulamaları kabul görmeye, 
özellikle de gelişmiş ekonomilerde yoğun bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde dış 
kaynaklardan yararlanma tekniğini kullanan ve başka işletmelere dış kaynak sağlayan işletmeler 
değerlendirildiğinde, aşağıdaki gibi bir önermeye ulaşılabilir.

ÖNERME 5: Gelişmiş ekonomilerde işletmeler dış kaynaklardan yararlanma tekniğini 
kullanarak belirli faaliyetlerini kendi dışındaki işletmelerden sağlarken, gelişmekte olan 
ekonomilerdeki işletmeler diğer işletmelerin dış kaynak ihtiyacını karşılayan işletmeler 
konumundadır.

Dış kaynaklardan yararlanma, İngilizcesi “outsourcing” kelimesinin Türkçe’ye 
çevrilmesiyle elde edilmiş bir kavramdır. Bu kavramı tam olarak tanımlayabilmek için 
kelimenin bileşenlerinden “sourcing” kelimesini açıklamak gerekir. Literatürde bu kavram bir 
işin, bir sorumluluğun ve yetkinin başkasına devri olarak tanımlanmaktadır (Waidenbaum, 
2005: 315). “Sourcing” ile “outsourcing” kavramlarının farkı; “sourcing” ile iş başka bir birime 
devredilirken “outsourcing” ile iş işletme dışında bir birime devredilmektedir (Power, Kevin 
ve Bonifazi, 2006). Bu tanımlardan hareketle, dış kaynaklardan yararlanma işletmelerin temel 
yeteneklerinin dışında kalan fonksiyon ve hizmetleri, işletme dışındaki o konuda uzman 
işletmelerden tedarik etmesine denilmektedir. Yani işletmenin iyi bildiği ve uzman olduğu alana 
yoğunlaşması ve bunun dışında kalan ihtiyaçların konunun uzmanları aracılığı ile gidermesidir. 
(Gilley ve Rasheed, 2000: 764)

Dış kaynaklardan yararlanma bir işletmenin bir çalışma sürecinin yerine getirilmesini 
başka bir (diğer) ürün/hizmet sağlayıcı işletmeye bıraktığı zaman gerçekleşir. İşletme, üreticiye 
işi nasıl yapacağını değil işin sonucunda nasıl bir sonuca ulaşmak istediğini söyler, işin yapılma 
sürecini bu konuda uzmanlaşmış diğer işletmeye bırakır. Embleton ve Wright (1998)’in 
açıklamasından hareketle aşağıdaki gibi bir önermeye ulaşılabilir.
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ÖNERME 6: Bir ürün ya da hizmeti dış kaynaklardan temin eden firmalar sonuç odaklı, 
tedarikçiler süreç odaklıdır.

Dış kaynaklardan yararlanma tek başına ve diğer uygulamalardan bağımsız olarak 
ele alınacak bir yönetim uygulaması değildir. Tam aksine, işletmeler kendi temel yetenekleri 
üzerinde yoğunlaştıkça dış kaynaklardan yararlanma eğilimleri artmakta, bu eğilim arttıkça ve 
şebeke organizasyonları gelişmekte ve işletmeler küçülerek daha esnek ve çabuk hareket eder 
(karar verir) hale gelmektedirler (Koçel, 2007 Semerciöz, 2000 ve Gilley ve Rasheed, 2000). 
Birçok yazar tarafından desteklenen bu düşünce önceki birçok çalışmada da sunulan aşağıdaki 
gibi bir önermeye ulaşılmasını sağlamıştır.

ÖNERME 7: Dış kaynaklardan yararlanan firmalar küçülür ve giderek şebeke organizasyon 
yapısına yaklaşırlar.

İşletmeler kendileri için katma değer yaratmayan faaliyetleri başka bir işletmeye yaptırırken 
seçtikleri işletmenin o faaliyette uzmanlaşmış olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü 
dışarıdaki bir işletmenin faaliyeti sonucunda elde edilen çıktı ana işletmenin üretim süreci için 
girdi niteliğindedir. Dolayısıyla bu girdinin gerektiği zamanda gerektiği yerde ve gerektiği kalitede 
olması nihai ürün veya hizmeti direkt etkileyecektir. Dolayısıyla işletmeler dış kaynaklarından 
yararlandıkları işletmeleri seçerken gereken titizliği göstermelidir. Özellikle işletmeler, kendi 
üretim süreçleri için kritik önem taşıyan girdileri dış kaynaklardan temin edip etmeme 
konusunda işlem maliyeti yaklaşımı (Williamson, 1979) çerçevesinde değerlendirmelerde 
bulunmalıdırlar. Wiilamson (1979) tarafından ortaya konan bu yaklaşım aşağıdaki gibi bir 
önermeye ulaşılmasını sağlamıştır.

ÖNERME 8: Bir faaliyetin piyasa mekanizması veya dış kaynaklardan yararlanma 
yöntemlerinden hangisi ile gerçekleştirileceği işlem maliyeti yaklaşımı çerçevesinde incelenmelidir.

Dış kaynaklardan yararlanma yönetim tekniği farklı düzeylerde kullanılabilir. İşletmeler, 
üretim sürecindeki tek bir faaliyetinde dış kaynaklardan yararlanabileceği gibi işletmenin 
bir veya birden fazla fonksiyonu için de dış kaynaklardan yararlanabilir. İnsan kaynakları 
fonksiyonunun tamamını dış kaynaklardan sağlayan işletmeler uygulamada oldukça fazladır. 
Bundan da öte Nike gibi üretim fonksiyonunu dış kaynaklardan sağlayan ve temel yetenek olarak 
tasarıma odaklanan işletmeleri de uygulamada görmek mümkündür. Burada dış kaynaklardan 
yararlanmanın sınırını, dışardan sağlanacak kaynağın işletme için taşıdığı stratejik önemi 
belirler (Özdiller, 2002: 36). Özdiller’in ortaya attığı bu fikir Paradoks 3’ün tanımlamasına yol 
açmıştır.

PARADOKS 3: Dış kaynaklardan yararlanmanın bir sınırı var mıdır? Dış kaynaklardan 
yararlanmanın optimum seviyesi nasıl belirlenir?
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2.4. Temel Yeteneklerine Odaklanıp Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Avantaj ve Dezavantajları

2.4.1. Avantajlar:

- Finansal Kaynaklardan Optimum Düzeyde Yararlanabilme: Her işletmenin kıt 
kaynaklarını optimum seviyede değerlendirmesi gereklidir. Dış kaynaklardan yararlanma, 
işletmenin finansal kaynaklarını temel yeteneği ile ilgili olmayan alanlarda değerlendirmesini 
önleyen önemli bir araçtır. Böylece, yatırımların temel yetenekler doğrultusunda yapılarak 
finansal kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak sağlar (Greaver, 1999: 100).

- Maliyetleri Azaltma ve Kaliteyi Arttırma: İşletmeler temel yeteneklerine odaklanıp, 
diğer faaliyetlerini dış kaynaklardan yararlanarak yaptırdıklarında benzer nitelikli birçok 
tedarikçi işletmeyle çalışır hale geleceklerdir. Özellikle o faaliyet alanındaki en iyi tedarikçinin 
seçilmesi tedarikçiler arasındaki rekabeti arttırarak, hem fiyat hem de kalite açısından işletmenin 
pazarlık gücünü arttıracaktır. Lacity (1994) tarafından ortaya atılan bu düşünce aşağıdaki gibi 
bir önermeye ulaşılmasını sağlamıştır.

ÖNERME 9: Bir firmanın dış kaynaklardan yararlanması, ürün ya da hizmetlerinde 
maliyetin düşmesini ve kalitenin artmasını sağlar.

Ayrıca dış kaynaklardan yararlanmanın yeni yatırım maliyetlerini azalttığı göz önünde 
bulundurulduğunda maliyet avantajı getirmesi muhtemeldir. İşletmeler sabit maliyetleri 
değişken hale getirerek, tedarikçilerin sahip olduğu maliyet avantajından yararlanarak ve gizli 
maliyetleri ortaya çıkararak maliyetleri azaltabilirler (Lacity, 1994: 14). Bu bakış açısı Paradoks 
4’ün tanımlanmasına neden olmuştur.

PARADOKS 4: Tedarikçilerin pazarlık gücü dikkate alındığında tüm dış kaynaklardan 
yararlanma faaliyetleri maliyetleri azaltır mı?

- Başarılı İşletmeler Arasına Girebilme: İşletmenin dış kaynaklardan temin ettiği 
faaliyetler sonucunda; o faaliyetle ilgili eğitim ve teknoloji izleme maliyetleri gibi ekstra 
maliyetleri azaltması ve asıl odaklanması gereken temel yeteneği üzerine yatırım yapması 
beklenir. Başarılı işletmelerin insan, teknoloji ve metodolojiye büyük yatırımlar yaptığı göz 
önünde bulundurulduğunda, temel yeteneğine odaklanarak dış kaynaklardan yararlanan 
işletmelerin sektördeki rakiplerine göre daha başarılı olması beklenmektedir (Koçel, 2007: 390). 
Bu fikrin her işletme için geçerli olup olmadığı Paradoks 5’in tanımlanmasına yol açmıştır.

PARADOKS 5: Dış kaynaklardan yararlanma tekniği her işletmeye başarı getirir mi?

- Hız Kazanabilme: Çevredeki değişimleri sürekli takip eden ve bu değişikliklere hızlı bir 
şekilde cevap veren işletmeler kendi bulundukları sektörde rekabet avantajı elde edebilirler. Ancak 
bir işletmenin hızlı olması işletmenin esnek olması ve tedarikçilerini çok iyi belirlemiş olmasına 
bağlıdır. Temel yeteneğine odaklanan işletmeler daha esnek bir yapılanma göstermektedirler. 
Bununla birlikte konularında uzmanlaşmış tedarikçi işletmelerin dış kaynaklarından yararlanan 
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işletmeler, kendi faaliyetlerinde önemli ölçüde hız kazanmaktadır. Ongun’un (2002: 4) bu fikri 
aşağıdaki gibi bir önermeye ulaşılmasını sağlamıştır.

ÖNERME 10: Dış kaynaklardan yararlanma uygun tedarikçi, sözleşme, daha az bağlılık 
koşullarıyla işletmelerin faaliyetlerini hızlandırmasını sağlar.

- Küçülme ve Küresel Rekabete Hazırlanabilme: “Küçülme, küçülerek sağlıklı ve uzun 
vadeli büyüme anlamındaki rekabet stratejisidir”(Koçel, 2007: 392). Küçülme ile işletmelerin 
isteyerek aldığı bir karar olarak örgütsel küçülme kastedilmektedir. İşletme bünyesindeki tüm iş 
yapma usül ve süreçlerinin köklü bir şekilde gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması olarak 
bilinen süreç yenilemenin, işletmelerin küçülme kararlarında etkisi büyüktür. Belirli süreç 
yenileme çalışmaları sonucu alınan küçülme kararı; işletmenin maliyetlerini düşürmesine, 
karar sürecini hızlandırmasına, rakiplerin davranışlarına daha kısa sürede tepki verebilmesine, 
iletişimdeki bozulmaların azaltılmasına, daha sonuç odaklı çalışılabilmesine, müşteri 
ihtiyaçlarının sürekli gözden geçirilmesine, güçlendirmeyi hızlandırarak kişisel sorumlulukların 
daha kolay izlenmesine, bunlardan da öte verimliliği ve sinerjiyi arttırmasına olanak tanır. Koçel 
(2007) tarafından ortaya konan bu fikir aşağıdaki gibi bir önermeye ulaşılmasını sağlamıştır.

ÖNERME 11: Küçülen işletmeler tedarikçilerine daha fazla bağımlı hale gelir.

- Stratejik Bakış Açısı Kazanabilme: Stratejik yönetimde, işletmenin yetkin olduğu alanlar 
ile dış çevrenin talepleri ve dış çevredeki fırsatların örtüşmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu 
doğrultuda, işletmenin rekabet üstünlüğü kazanabilmesi için iş çevresindeki fırsatları güçlü 
yanlarıyla değerlendirmesi gerekmektedir. Bu da temel yeteneklere odaklanma ve kalan 
faaliyetleri dış kaynaklardan temin etme yönetim tekniklerinin iyi bir şekilde uygulanmasına 
bağlıdır. Öyleyse bu yönetim teknikleri işletmelere stratejik bir bakış açısı katmaktadır.

- Süreç Yenileme ve Teknolojik Yenilikleri Takip Edebilme: İşletmelerin dış kaynaklardan 
yararlanmalarının diğer bir nedeni, kendi temel yeteneklerini daha etkili kullanabilecekleri yeni 
teknolojiler sağlama ve yeni bilgilere ulaşmasıdır. Yeni ürün geliştirme, tasarım, üretim, dağıtım, 
pazarlama, tanıtım gibi fonksiyonların dış kaynaklardan yararlanmaya tabi tutulmasıyla, işletme 
bu konularda yeni teknolojilere ulaşma imkânı bulacaktır (Mucuk 2008: 196). Bu düşünce 
aşağıdaki önermeyi sunmaya öncü olmuştur.

ÖNERME 12: Çalışılan tedarikçi şirketler, ana işletmenin rakiplerinden biri ile çalışması, 
rakip işletmenin ana işletmenin bilgilerine ulaşmasını kolaylaştırır.

2.4.2. Dezavantajları

- Tedarikçi İşletmeye Karşı Bağımlılığın Artması ve Kontrolün Kaybedilmesi: Dış 
kaynaklardan yararlanan işletmelerin verimlilik seviyesi dışarıdan alınan hizmetlere bağlı olarak 
değişmektedir. Çünkü tedarikçi işletmelerin çıktısı durumundaki ürün ya da hizmet dış kaynak 
kullanan işletme için girdidir. Özellikle tedarikçi işletme ile yapılan uzun süreli sözleşmeler dış 
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kaynak kullanan işletmeyi zora sokabilir. Tedarikçi işletme sözleşme yapılmasından dolayı gerek 
zamanlama gerekse kalite konusunda dış kaynak kullanan işletmenin taleplerini tam olarak 
yerine getirmeyebilir. Bu da dış kaynak kullanan işletmenin sözleşme süresince tedarikçiye 
bağımlı olması dolayısıyla faaliyetlerinin aksamasına neden olabilir.

ÖNERME 13: Dış kaynak kullanan işletme ile tedarikçi işletme arasında uzun süreli 
sözleşmeler belirli riskler içerir.

Dış kaynak kullanımına giden ana işletme tedarikçi firmanın faaliyetlerini dikkatle 
izleyerek iletişimi devamlı kılmalıdır. Çünkü dış kaynaklardan yararlanma tekniği beklenenin 
aksine ana işletmenin, tedarikçi işletme üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ile sonuçlanabilir. Bu 
durumda ana işletme tedarikçinin üretim süresi, fiyat gibi koşullarına uymak zorunda kalabilir. 
Böylece rekabet avantajı sağlayacağı düşünülen bir uygulama, işletmeyi dezavantajlı duruma 
sokabilir. Koçel (2007: 392) tarafından ortaya konan bu düşünce aşağıdaki gibi bir önermeye 
ulaşılmasını sağlamaktadır.

ÖNERME 14: Tedarikçi seçimi ve kontrolü dış kaynak kullanımı için kritik önem taşır.

- Niteliksiz Bir Tedarikçi Firmanın Seçilmesi: Dış kaynaklardan yararlanma tekniğinin 
başarısı için tedarikçi seçimi kritik önem taşır. Sadece maliyet hesapları yaparak tedarikçi 
seçilmesi, işletmelerin ilerleyen zamanlarda belirli problemlerle karşılaşmasına neden olabilir. 
İşlem maliyetlerini göz önünde bulundurmayarak yapılan maliyet hesapları işletmeleri niteliksiz 
tedarikçi firma seçimine yönlendirebilir (Williamson 1979, Semerciöz, 2000). Bu fikirler ışığında 
aşağıdaki gibi bir önermeye ulaşılabilir.

ÖNERME 15: İşletmeler genel maliyet hesaplarının yanında işlem maliyetlerini de göz 
önünde bulundurarak tedarikçilerini seçmelidir.

Niteliksiz tedarikçi seçen işletme ise hedeflediği yararı elde edemeyip kalite standartlarından 
taviz vermek zorunda kalabilir. Her iki taraf, kârı maksimize etmeye çalışırken ilişkilerin kalitesi 
ikinci planda kalabilir. Bu durum Paradoks 6’nın tanımlanmasına neden olmuştur.

PARADOKS 6: Hem dış kaynaklardan yararlanan işletmelerin hem de dış kaynaklarından 
yararlanılan işletmelerin amacı karı maksimize etmektir. Bu denge nasıl sağlanabilir?

- İşletmenin Yeteneklerini Kaybetmesi:

Kimi işletmeler belirli bir faaliyeti dış kaynaklardan yararlanma ile temin ederken, kimileri 
bir fonksiyonunun tamamını dış kaynaklardan temin etmektedirler. Özellikle işletmeye özgü 
belirli faaliyetlerin tedarikçi işletmelere yaptırılması, tedarikçilerin deneyim ve öğrenme yoluyla 
giderek asıl işletmenin faaliyetlerini yapar hale gelmesi anlamına gelmektedir. Bir bakıma dış 
kaynaklardan yararlanma tekniği işletmelerin gelecekte varlığını sürdürebilmesi için önem 
taşıyan yeteneklerini zayıflatmaktadır. Koçel (2007:392) dış kaynaklardan yararlanma tekniğinin 
işletmelerin içini boşalttığını (hollowing out) ve kendine rakip yarattığını ifade ederken özellikle 
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temel yeteneklerin tedarikçi firmalar tarafından öğrenilmesiyle işletmenin rekabet avantajını 
kaybetmesi riskinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle işletmenin dış 
kaynaklardan yararlanma uygulamalarında başarıya ulaşması için tedarikçi firma ile ilişkilerini 
dikkatlice geliştirmesi gerekir. Koçel’in (2007) işletmenin içini boşaltma şeklinde dikkat çektiği 
durum aşağıdaki önermenin sunulmasını sağlamıştır.

ÖNERME 16: İşletmeler, diğer işletmelerle yaptıkları uzun vadeli işbirliklerinde, temel bilgi, 
beceri ve yeteneklerinin diğer işletmelerce taklit edilmemesi için gereken önlemleri almalıdır.

Yeteneklerin kaybedilmesi dezavantajını örneklemek için Thomson ve JVC işletmeleri ele 
alınabilir. Bu firmalar arasında ilişki başladığında, Thomson firmasının tüketici elektroniğinin 
en karmaşık ürünü olan video kayıt cihazları ile ilgili hiçbir girişimi yoktur. Altı yıl sonra, 
Thomson, JVC’nin herhangi bir yardımı olmaksızın Singapur’da video kayıt cihazlarının 
üretimine başlamıştır. Bu süreçte, Fransız elektronik firması Thomson, dış kaynaklardan 
yararlanarak video kayıt cihazları üretimi yaptıran JVC firmasından üretim için gereken bilgileri 
öğrenmiştir. Uygulamadaki bu örnek Paradoks 7’nin tanımlanmasına neden olmuştur.

PARADOKS 7: Dış kaynaklardan yararlanan firma rakiplerine rekabet üstünlüğü mü sağlar, 
yoksa kendine rakip mi yaratır?

- Personel Üzerindeki Kontrolün Kaybedilmesi: İşletmenin belirli faaliyet veya 
fonksiyonlarının dış kaynaklardan temini ile, ilgili kısımlardaki faaliyetlerin durdurulması ve 
o kısımlardaki çalışanların açığa alınması gibi bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Bu durum 
işletmedeki tüm çalışanlar üzerinde stres ve gelecek endişesi gibi durumlar oluşturmakta, 
sonrasında da personelin işletmeye olan bağlılığının azalmasına ve yabancılaşmasına neden 
olmaktadır. Dolayısıyla dış kaynaklardan yararlanma stratejisi belirlenirken personel ile 
uygun iletişim kurularak, gereksinimler karşılıklı fayda çerçevesinde düzenlenmelidir (Koçel, 
2007: 392). Dış kaynaklardan yararlanma tekniğinin personel üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda aşağıdaki gibi bir önermeye ulaşılabilir.

ÖNERME 17: Dış kaynaklardan yararlanma tekniği işletme içerisindeki çalışanların 
işletmeye olan bağlılıklarını azaltırken yabancılaşmalarına neden olabilir.

- Kısa Vadeli Ekonomik Amaçlara Odaklanma: Dış kaynaklardan yararlanma tekniği 
araştırma geliştirme ve yürütme maliyetleri düşünüldüğünde kısa vadede karlı bir yatırım 
olmayabilir. Bu teknik uzun vadede karlı bir yatırım haline gelebilir. Ancak uzun vadede 
tedarikçi firmaya yapılan bu yatırımları korumak ve tedarikçi firma ile yakın bir işbirliği içinde 
sürekli çalışmak amaçlı sözleşme yapılması uygun olabilir. Koçel’in (2007) ortaya koyduğu bu 
durum Paradoks 8’in tanımlanmasına neden olmuştur.

PARADOKS 8: Uzun vadeli düşünüldüğünde dış kaynaklardan yararlanma bir şirkete 
sürdürülebilirlik kazandırır mı?
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3. YÖNETİM FELSEFESİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Bu çalışmada, temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma yönetim tekniklerini 
yönetim felsefesi çerçevesinde analiz etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 
Hodkinson’ın felsefi analiz çerçevesi kullanılarak temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma 
yaklaşımları mantık (olması gereken durum) ve gerçek(gerçekleşen durum) kapsamında 
incelenmiş ve aralarındaki farlılıklardan belirli paradoks ve önermelere ulaşılmıştır.

Elde edilen paradoks ve önermeler temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma 
yönetim tekniklerinin uygulamada belirli boşluklar oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Ortaya 
çıkan boşlukların nasıl kapatılacağı fikri, bu çalışmayı ilgili yönetim tekniklerini destekleyecek 
başka teknikler veya yaklaşımlar aramaya doğru yönlendirmiştir. Bu doğrultuda, temel yetenek 
ve dış kaynaklardan yararlanma tekniklerinin incelenmesi esnasında elde edilen paradoks 
ve önermelerde öne çıkan sorunlar tespit edilerek bunlara cevap aranmıştır. Örneğin temel 
yetenek kavramında öne çıkan sorun işletmelerin temel yeteneklerini sabit bir yetenekmiş gibi 
değerlendirmesidir. Diğer taraftan dış kaynaklardan yararlanma kavramında öne çıkan sorun, 
işletmelerin bu tekniği kullanırken işlem maliyeti yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmelerde 
bulunmamasıdır. Bunun yanında bu tekniğin optimum düzeyde kullanılmaması da yine bir 
diğer sorundur. Aslında iki yönetim tekniğinin de işletmenin sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunması için başka yönetim yaklaşım ve teknikleriyle desteklenmesi fikri bu araştırmanın asıl 
konusunu oluşturmaktadır.

Yapılan literatür taraması sonucunda, temel yetenek kavramındaki boşlukların dinamik 
beceriler kavramı ile doldurulabileceği tespit edilmiştir. İşletmelerin temel yeteneklere sürekli 
yatırım yaparak bu yetenekleri sürekli iyileştirmesi ve diğer taraftan da optimum düzeyde yeni 
yetenekler geliştirmesi fikri, temel yeteneğin yönetim felsefesi çerçevesinde değerlendirilmesi 
sonucunda öne çıkan sorunlara önerilebilecek bir çözümdür. İşletmelerin rekabet avantajı 
sağlamak için, mevcut içsel ve dışsal yeteneklerini maksimum derecede kullanması ve diğer 
taraftan da yeni yetenekler geliştirmesi temeline dayanan dinamik yetenekler yaklaşımı, sunulan 
çözümü kapsar niteliktedir.

Dış kaynaklardan yararlanma kavramındaki boşlukların ise, iş modeli ortaklığı 
kavramı ile doldurulabileceği yazın taraması sonucu ulaşılan bir diğer sonuçtur. İşletmelerin 
dış kaynaklardan yararlanırken fırsatçı davranışları göz önünde bulundurularak ve fayda-
maliyet analizi yaparak değerlendirmelerde bulunmaları öne çıkan sorunlara önerilebilecek 
bir çözümdür. İşletmelerin iş yapma şekillerini ortaya koyan iş modelleri ortaklıkları yaparak 
kazan-kazan ilişkisinin sağlanması, sunulan çözümü kapsar niteliktedir.

Sonuç olarak çalışmada elde edilen paradoks ve önermeler, temel yetenek ve dış 
kaynaklardan yararlanma yönetim teknikleri ile ilgili üç temel sonuca ulaşılmasını sağlamıştır. 
Bu sonuçlar, temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma tekniklerinin durumsallık, dinamik 
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yetenekler ve iş modeli yaklaşımları ile birlikte ele alınıp değerlendirilmesi ile daha etkin bir 
şekilde kullanılabileceği ve daha iyi sonuçlar verebileceğini doğrulamaktadır.

Sonuç 1: Durumsallık Yaklaşımı

Durumsallık yaklaşımı, modern sonrası yönetim düşüncesiyle ele alındığında geçerliliğini 
korumaktadır. Bu sonuca göre; temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma teknikleri, diğer 
tüm yönetim tekniklerinde olduğu gibi, yerine ve zamanına göre kullanılması ve yönetilmesi 
gereken, böyle yapıldığında işletmelerin başarılarına katkıda bulunan tekniklerdir.

Sonuç 2: Dinamik Beceriler Yaklaşımı

Temel yetenek, değişmeyen bir şey değildir, daha etkili bir temel yetenek için temel 
yeteneklerin dinamik hale getirilmesi gerekir. Bu sonuca göre; işletmelerin çevrelerine uyum 
sağlama ve gereken tepkileri zamanında verebilmeleri için, temel yeteneğin sürekli iyileştirilmesi 
hatta yeni temel yetenekler geliştirilmesi gereklidir. Temel yeteneğe odaklanma faaliyetleri 
sadece o yeteneği yapacak şekilde kısıtlamak değil, faaliyetleri o yeteneği geliştirecek şekilde 
oryante etmektir. Bu noktada temel yetenek tekniğinden dinamik beceriler yaklaşımına doğru 
bir yöneliş söz konusudur. Temel yetenek tekniğinin belirli boşlukları ve dezavantajları önceki 
kısımda belirli paradokslar ile belirtilmiştir. Dinamik beceriler yaklaşımının temel yetenek 
tekniğine entegrasyonu ile ortaya konan paradoksların çoğuna cevap verilebilmektedir. Bunları 
göstermek amacıyla dinamik beceriler yaklaşımı ile ilgili kısa bilgi vermekte fayda görülmektedir.

Dinamik yetenekler kavramı ilk kez Teece, Pisano ve Shuen (1997) tarafından ele alınarak, 
stratejik yönetim kapsamında açıklanmıştır. Firmaların nasıl rekabet avantajı sağlayacağı ve 
bu avantajı nasıl sürdüreceği stratejik yönetim alanındaki en temel sorudur. Bu soruya Teece 
ve arkadaşları geliştirdikleri dinamik yetenek yaklaşımı ile cevap vermişlerdir. Teece, Pisano 
ve Shuen’nin (1997) ortaya koyduğu dinamik yetenekler, Shumpeter’in (1934) savunduğu 
inovasyon temelli rekabet, fiyat/performans rekabeti, kar artışı ve mevcut yeteneklerin yaratıcı 
yıkımı kavramlarıyla ilgilidir.

Dinamik yetenek kavramını tanımlamak için dinamik ve yetenek kavramlarını ayrı ayrı 
açıklamakta fayda vardır. Dinamik terimi ile, işletmelerin değişen çevre koşullarına uyum 
sağlayabilmek için yeteneklerini yenileme kapasitesi ifade edilmektedir. Stratejik yönetimdeki 
kritik önemi ile açıklanan yetenek terimi ise; organizasyonun içsel ve dışsal becerilerini 
kaynaklarını ve fonksiyonel yeteneklerini değişen çevre gereklilikleri ile karşılaştırarak en 
uygun şekilde adapte etmeyi, yapılandırmayı ve tekrar kurgulamayı ifade etmektedir (Teece, 
Pisano ve Shuen 1997). Teece ve arkadaşlarının ortaya koyduğu dinamik yetenekler yaklaşımı, 
yönetim tekniklerinden temel yeteneğin işletmeye getirdiği belirli olumsuz durumları ortadan 
kaldırması açısından önemlidir. Özellikle bu çalışma çerçevesinde temel yetenek tekniğinin 
analizi sırasında ortaya çıkan 1 ve 2 numaralı paradoksların dinamik yetenekler yaklaşımı ile 
temel yetenek tekniğinin bütünleştirilmesiyle çözülebileceği görülmektedir.
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İşletmelerin rekabet avantajı sağlamak için, mevcut içsel ve dışsal yeteneklerini 
maksimum derecede kullanması ve diğer taraftan da yeni yetenekler geliştirmesi gereklidir 
(Penrose, 1959; Teece 1982; Wernwlfelt 1984). Son yıllarda araştırmacıların odak noktası olan 
bu konu, işletmelerin ilk yeteneklerini nasıl geliştirdiklerini ve çevredeki değişimlere karşılık 
vermek için yeteneklerini nasıl yenilediklerini açıklamaktadır (Iansiti ve Clark, 1994). Aslında 
bu konu işletmelerin iş süreçleri, pazardaki konumları ve hedefe ulaşmadaki alternatiflerinin 
çokluğu ile yakından ilgilidir. Birçok yazar işletmelerin hızlı değişen çevreye uyum sağlamak 
için yeteneklerini nasıl geliştirecekleri ile ilgili belirli çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar 
sonucunda belirli bulgulara ulaşmışlardır (Hayes 1988; Prahalad Hamel, 1990; Diericks and 
Cool, 1989; Chadler 1990; Teece 1993). Bu açıklamalar ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, 
temel yetenek tekniğinde ortaya konan Paradoks 1’deki sorunsala cevap verilmektedir. Böylece, 
temel yeteneklerin daha dinamik hale getirilerek sürekli geliştirilmesi gerekliliği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Günümüzde inovatif işletmeler çevredeki değişimlere cevap verebilmek için, değerli 
ürün/hizmet sağlayan ve kopyalanması zor içsel ve dışsal yetenekler tanımlamaktadır. Ayrıca 
bu işletmeler ana stratejilerini mümkün olduğu kadar farklı alana mümkün olduğu kadar fazla 
yatırım yapmak olarak belirlemektedir (Dierickx ve Cool, 1989). Ancak yetenek alanındaki 
tercihler mevcut yeteneklerle ile yakından ilişkilidir. Çünkü işletmelerin yetenek geliştirirken 
belirli bir yol izlemeleri gerekmektedir. Bu yol bugünkü şartlarda hangi seçeneklerin işletme 
için açık olduğunu tanımlamasının yanında gelecekte içsel repertuarının ne olacağı ile ilgili 
sınırlandırmalar da getirir. Bu yüzden işletmeler zaman içinde belirli bir yetenek alanında 
uzun dönemli ve alternatif geri dönüşü olan yatırımlar yapmalıdır. Temel yetenek tekniğinin 
analizinde Saruhan’ın iddiasından yola çıkarak ortaya konan Paradoks 2 ise, Teece (2007) ve 
Dieriks ve Cool (1989)’un dinamik yetenekleri tanımlamasından yola çıkarak cevaplanabilir.

Sonuç olarak; işletmelerin olağan faaliyetlerini sürdürürken, bir taraftan mevcut temel 
yetenekleri geliştirecek diğer taraftan başka alternatif yetenekler geliştirecek yatırımları 
yapmaları rekabet üstünlüğü sağlamada kritik önem taşımaktadır. Dolayısıyla, temel yetenek 
tekniği dinamik yetenek yaklaşımı ile bütünleştirilerek uygulanmalıdır. Bu açıdan Teece’in (2007) 
dinamik yetenek geliştirme şekilleri araştırmacılara yol gösterecektir. Teece (2007) dinamik 
yetenekleri, sezme yeteneği (sensing capability), yakalama yeteneği (seizing capability) ve yeniden 
düzenleme yeteneği (reconfiguration capability) olmak üzere üç boyutta sınıflandırmaktadır. 
Teece (2007) dinamik yetenekleri bu şekilde ayırsa da üç yeteneğin de işletmelerin çevredeki 
değişimlere uyum sağlaması için gerekli olduğunu savunmaktadır.

Burada sezme yeteneği ile işletmelerin kendi bulundukları pazarda ve kullandıkları 
teknolojilerde meydana gelen değişikleri yakından takip etmesi, araştırması ve değerlendirmesi 
yeteneği kastedilmektedir (Teece, 2007). Bu aşama bilgi yaratma sürecindeki dışsal bilginin 
mevcut bilgi ile birleştirilmesi aşamasını tanımlamaktadır (Marsh ve Stock, 2003). Yakalama 
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yeteneği, içsel veya dışsal kaynaklardan elde edilen yeni teknoloji veya uygulamaların 
mevcut süreçlerde kullanılması için yeni yetenekler geliştirilmesidir (Teece, 2007). Yakalama 
yeteneği bilgi yaratma sürecinin içselleştirme basamağını tarif etmektedir. Çünkü işletmeler 
yeni teknoloji ve uygulamaların gerektirdiği yetenekleri geliştirerek, bunları organizasyon 
içinde yaygınlaştıracaklardır. Bunun için de yeni bilgi diğer örgütsel bilgilerle paylaşılacak 
yani içselleştirilecektir (Teece, 2007; Gümüşlüoğlu; 2012). Yeniden düzenleme yeteneği ise, 
“işletmelerin mevcut yetenek ve süreçlerini yeniden yapılandırması ve dönüştürmesi yeteneğidir” 
(Teece vd., 1997). Bu yetenek, bir işletmenin kendi kaynaklarını yeniden gözden geçirmesi, 
kendi ürettiği ürün ya da hizmet için gerekli diğer kaynakları planlaması ve süreçlerini yeniden 
yapılandırması gibi yeteneklerden oluşmaktadır (Teece, 2007; Gümüşlüoğlu; 2012).

Sonuç 3: İş Modeli Yaklaşımı

Dış kaynaklardan yararlanma, işletmelere birçok konuda esneklik sağlarken belirli 
konularda işletmeleri kısıtlamaktadır. Özellikle dış kaynaklardan yararlanma tekniğindeki 
boşluklar, şebeke organizasyon tekniği ile doldurulmaya çalışılsa da, işletmelerin yararına 
olmayan birçok durum hala çözülmeyi beklemektedir. Bu noktada dış kaynaklardan yararlanma 
tekniği iş modeli yaklaşımı ile bütünleştirilerek çözülemeyen sorunlara öneriler getirilebilir. 
Önceki kısımda dış kaynaklardan yararlanmadaki sorunları ortaya koyan paradoksları çözmek 
amacıyla, bu kısımda iş modeli yaklaşımı ile ilgili bilgi vermekte yarar görülmektedir.

İş modelleri işletmenin stratejisinden hareketle, hissedar değerini nasıl arttıracağını ve 
nakit akışlarının devamlılığını nasıl sağlayacağını gösteren bir modeldir. İş modeli kavramını 
irdelemeye geçmeden önce “iş” ve “model” kavramlarını ayrı ayrı incelemek gerekir. Model, 
karmaşık bir varlık ya da sürecin basitleştirilmiş bir ifadesidir. Bu tanımlamadaki ifade kelimesi, 
ilişki alanı içinde yer aldığı varsayılan nesneler, kavramlar ve diğer varlıkları içermektedir. 
İş ise, finansal, ticari ve endüstriyel yanları içeren mal ve hizmetleri kapsayan aynı zamanda 
bireyin istediği sonuca ulaşmak için yaptığı faaliyetlerdir (Osterwalder, 2005). Bu tanımlar 
doğrultusunda iş modeli ise, bir işletmenin nasıl para kazanacağını ve zaman içinde kar akışını 
nasıl sürdüreceğini gösteren bir modeldir (Calia vd., 2006). İş modeli, müşteri odaklı bir pazarda 
nasıl değer yaratılacağının bir göstergesidir (Keen ve Qureshi, 2006) ve bir örgüt için girdileri 
nasıl katma değer yaratan çıktılara dönüştürüldüğüyle ilgili bir çıkarımdır (Bertz, 2008). 

Önceki kısımda temel yeteneğin işletmeler için ne kadar önemli olduğundan bahsedilmişti. 
İş modeli ise işletmenin temel yeteneğini de kapsayan işletmenin iş yapış şeklidir. Bu iş yapış 
şekli ile işletmeler pazara eşsiz (unique) ve katma değer yaratan ürün veya hizmetler sunabilirler. 
İşletmeler kendi bünyesinde yaptığı faaliyetlerin bazılarını dış kaynaklardan yararlanma yoluyla 
sağlaması da yine bir iş yapış usülü olması dolayısıyla iş modeli başlığı altında incelenebilir. 

İş modeli kavramı e-ticaret işletmelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte popülerlik 
kazanmış bir kavramdır. Dış kaynaklardan yararlanma yönetim tekniğinin en uç noktası olan 
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e-ticaret işletmelerinin bazılarında herhangi bir fiziksel yatırım yapılmadan değer yaratıldığı 
görülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar e-ticaret işletmelerinin başarısı ile yapılan 
fiziksel yatırım arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir (Lueke, 2008). Çünkü 
e-ticaret işletmelerinde fiziksel yatırımlardan öte, müşteri isteklerine hızlı bir şekilde cevap 
verebilecek esnek bir yapı ve değer temelinde oluşturmuş süreçler kritik önem arz etmektedir. 
Dış kaynaklardan yararlanma yönetim tekniğinin analizi sırasında ortaya çıkan ve dış kaynak 
kullanımının sınırlarını sorgulayan Paradoks 3, e-ticaret işletmeleri temelinde açıklanacak 
olursa; dış kaynak kullanımında sınır tanınmadığı ortaya çıkacaktır. Buna rağmen iş modeli 
literatüründe süreçlerin değer temelinde oluşturulduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
dış kaynak kullanımının optimum seviyesini faaliyetlerin işletmeye kattığı değer yoluyla 
belirlenmesi gerektiği görülmektedir. 

Üretim faktörlerine sahip olmaktan öte üretim faktörleri ve bilgiye en kısa zamanda 
ulaşmanın kritik önem taşıdığı günümüzde işletmelerin iş yapış şekli yani iş modelleri o 
işletmelerin başarısını belirlemektedir (Chan ve Chung, 2002; Maglio ve Spohrer, 2013). 
İş modelinin başarılı olması firmanın nitelikli kararlar alarak uygun ticari faaliyetler 
seçmesine bağlıdır. Nitelikli kararlar sonucu uygun ticari faaliyetlerin seçimi; gelir kaynakları, 
maliyet unsurları, yatırımın boyutları ve kritik başarı etmenleri olmak üzere 4 unsurun 
değerlendirilmesiyle yapılır. Burada gelir kaynakları ile satış, hizmet bedeli ve diğer gelirler; 
maliyet unsurları ile işçilik, enerji ve satılmayı bekleyen ürünler; yatırım boyutları ile işletmenin 
yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu belirli yatırımlar ve nihayet kritik başarı 
etmenleriyle işin niteliğine bağlı olarak, işletmenin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan 
faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam etmesi kastedilmektedir (Hamermesh, Marshall ve 
Pirmohamed, 2002). İşletmenin dış kaynaklardan yararlanma kararını alması da, o işletmenin 
gereksinimlerine göre nitelikli bir karar olduğundan, dış kaynaklardan yararlanma yönetim 
tekniği iş modeli başarısını belirlemede dolayısıyla işletme başarısını belirlemede kritik önem 
taşımaktadır. Bu da Paradoks 4’e verilebilecek uygun bir cevap olabilir. 

Dizüstü bilgisayar piyasasında bulunan Dell, Compact, Mitsubishi, Siemens gibi 
işletmelerin tümü üretim fonksiyonunu Tayvan’da yaptırmaktadır. Tayvan dünyadaki dizüstü 
bilgisayar piyasasında faaliyet gösteren işletmelerin yarıdan fazlasının üretimlerini dış 
kaynaklardan yararlanma yoluyla yapmalarına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla dizüstü 
bilgisayar üreticileri; Tayvan’ın ucuz işçilik, gelişmiş mühendislik ve müşteriye kısa zamanda 
ürün sunma temel yeteneğinde olan birçok işletmeyle rekabet etmek yerine, üretimlerini dış 
kaynaklardan yararlanma perspektifinde Tayvan’daki firmalara yaptırmaktadır. Bu örnek dolaylı 
olarak, dış kaynaklardan yararlanma tekniğinin maliyetlerin azaltılmasında etkili olup olmadığını 
sorgulayan paradoks 5’e cevap niteliğindedir. Özellikle belirli bir faaliyette uzmanlaşmış 
tedarikçilerin fazla olduğu pazarda bu faaliyeti işletmenin kendi bünyesinde yapması, işletmeye 
fazladan bir maliyet unsuru getirecektir. Çünkü böyle bir pazarda tedarikçilerin pazarlık gücü 
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daha az olmakla birlikte işletmenin maliyet düşürme ve kalite arttırma olanağı daha fazladır.

Bir diğer örnek, kişisel bilgisayar sektöründe hizmet veren IBM’in temel yeteneğini 
pazarlama faaliyetleri olarak belirleyerek tüm teknik ürün ve hizmet üretimini Microsoft ve 
Intel’den temin etmesi örneğidir. Microsoft ve Intel’in dış kaynaklarından yararlanarak çok hızlı 
bir şekilde pazara ürün sunabilmesine karşın, kendi kritik faaliyetlerini dış kaynaklardan temin 
etmesi bir bakıma işletmenin içini boşaltma niteliğindedir. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda 
rakiplerinin Microsoft ve Intel ile işbirliği yaparak IBM ile aynı hızda pazara ürün sunması IBM’in 
rekabet avantajını kaybetmesine sebep olmuştur. JCV-Thomson gibi IBM örneği de işletmelerin 
dış kaynaklardan yararlanırken kendilerine rakip yaratması paradoksunu desteklemektedir. 
Paradoks 7 ile ifade edilen bu durum dış kaynaklardan yararlanılacak faaliyetlerin belirlenirken 
çok dikkatli olunması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Fayda maliyet analizi yanında işlem 
maliyeti yaklaşımı ve değer zinciri perspektifi ile değerlendirmeler yapılarak, işletmenin kritik 
başarı faktörlerinin kendi içerisinde gerçekleştirmesi rekabet avantajını elde tutma açısından 
önemli bir konudur. 

Geçtiğimiz 20 yılda birçok işletme kendi üretimlerini Çin’deki işletmelerin dış 
kaynaklarından yararlanma yolu ile yaptırmaktadır. Oysa son zamanlarda kalitesiz ve güvenilir 
olmayan ürün/hizmet sağlaması, işletmeleri Çin’den başka alternatiflere itmektedir. Çin’de 
üretilen oyuncakların kurşun içeren boya ile boyanması sonucu birçok ülkedeki çocukların 
zehirlenmesi, Çin’de üretilen evcil hayvan mamalarının birçok hayvanı zehirlenmesi, hatta Çin’de 
ve diğer ülkelerde üretilen aynı ilacın etken maddesinde bile farklılıkların tespit edilmesi, dış 
kaynaklarından yararlanılacak işletmenin seçiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Sonuç olarak nihai ürün/hizmet dış kaynak kullanan işletme lisansıyla çıktığı için, bu durumun 
bedelini Çin’de üretim yapan işletmeler değil üretimi yaptıran asıl firmalar ödemektedir. 
Dış kaynaklardan yararlanma çerçevesinde, üretim fonksiyonları için Çin’deki bir işletme ile 
anlaşmış işletmelerin, gerek marka değerlerinde gerek piyasa değerlerinde düşme gözlenmesinin 
sebebi, kalitelerini koruyamamaları ve ürün güvenliğini sağlayamamalarındandır (King, 
2007). Bu problemi aşmak ve Çin’in olanaklarından yararlanmak için birçok küresel işletme 
üretim fonksiyonları için Çin’e yatırım yapmakta ve bu yatırımın başına kendi personellerini 
görevlendirerek hem Çin’in sunduğu düşük fiyatlı hammadde ve insan kaynağından 
yararlanmakta hem de üretimin kalitesi vb. gibi durumları kontrol altında tutmaktadır. Bu 
aslında mevcut işletme ile Çin hükümeti arasında belirli sözleşmeler ile sağlanan bir durumdur. 
Dolayısıyla Çin politik çevresindeki her türlü değişimden etkilenecek olan bu işletmeler, 13 
numaralı önermede sunulan uzun süreli sözleşmelerin risklerini göz önünde bulundurmalıdır. 
Daha önce dış kaynaklardan yararlanma yönetim tekniğinde kısa vadeli amaçlara odaklanarak 
yatırımlar yapma dezavantajından bahsedilirken değinilen bu konu, Çin’in dış kaynaklarından 
yararlanılması konusu için de geçerlidir. Geleceği öngörülemeyen Çin piyasası, şuan avantaj gibi 
görünen dış kaynaklardan yararlanma tekniği daha sonra dezavantaja dönüştürebilir. Dolayısıyla 
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Çin’in dış kaynaklarından yaralanan işletmeler Paradoks 8’de ifade edilen sürdürülebilirlik 
ikilemine düşebilirler. 

İşletmelerin değer zincirleri ile iş modelleri arasında karşılıklı etkileşim söz konusudur. 
Bazı yazarlar işletmelerin değer zincirine göre iş modellerini belirlediklerini iddia ederken, 
bazıları iş modellerine göre değer zincirlerini kurguladıklarını savunmaktadır. Magretta’ya 
(2002) göre iş modeli değer zincirine faaliyet ve satış tabanlı olmak üzere iki şekilde katkıda 
bulunmaktadır. Araştırma geliştirme, hammadde seçimi ve üretim gibi faaliyetlerle işletmeye 
faaliyet tabanlı katkı yapılırken; müşteri portföyü oluşturma, satış ve dağıtım gibi faaliyetlerle 
işletmeye satış tabanlı katkı yapılmaktadır. İş modelinin değer zincirine gerek faaliyet gerek satış 
tabanlı katkısı değer zincirinin iş modelindeki değişimlerden etkileneceğini göstermektedir. Bu 
etkinin ötesinde işletmenin iş modeli ve değer zincirinin eş zamanlı çalışması söz konusudur. Bu 
iddia temelinde iş modeli ortaklığı olarak ifade edilen kavram ortaya çıkmıştır. Bir işletmenin 
iş yapış şekli olarak tanımlanan iş modelinin birkaç işletmenin bir arada kurguladığı bir iş yapış 
şekli haline gelmesi iş modeli ortaklığı olarak tanımlanmaktadır (Turan, 2011). Dolayısıyla 
işletmelerinin sarmal bir şekilde birbirlerinin dış kaynaklarından yararlandığı ve kazan kazan 
ilişkisinin kurulduğu iş modeli ortaklıkları, dış kaynaklardan yararlanma yönetim tekniğinin 
işletmeye getirdiği dezavantajların çoğunu elimine etmesini sağlayacaktır. İş modeli ortaklığı 
perspektifiyle, hem işletmeler arasında karı maksimize etme ikileminden hareketle ortaya konan 
Paradoks 6 hem de sürdürülebilirliği ifade eden Paradoks 8’e uygun bir cevap verilebilir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada yönetim felsefesi çerçevesinde ele alınan temel yetenek ve dış kaynaklardan 
yararlanma tekniklerinin, uygun koşul ve zamanlarda diğer yönetim teknik ve yaklaşımları ile 
birlikte kullanılması gereken teknikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle temel yetenek ve 
dış kaynaklardan yararlanma tekniklerinin küçülme ve şebeke organizasyon tekniğiyle birlikte 
kullanılması gerekliliği daha önce birçok yazar tarafından belirtilmiştir. Bunlardan farklı olarak 
bu çalışmada; temel yetenek ile dinamik beceriler yaklaşımı arasında bir ilişki tespit edilmiş 
ve bunların entegrasyonu ile, temel yetenek alanındaki boşluğun dolduracağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Böylelikle işletmeler, kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayan temel yeteneklerini 
sürekli iyileştirirken, alternatif temel yetenekler geliştirerek kendi bulundukları sektörde daha 
başarılı hale gelebileceklerdir. 

Yine diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada dış kaynaklardan yararlanma tekniği 
ile iş modeli ve iş modeli ortaklığı yaklaşımları arasında ilişki tespit edilmiş ve bunların 
bütünleştirilmesiyle, dış kaynaklardan yararlanma alanındaki boşluğun dolduracağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuç, işletmelerin birbirlerinin dış kaynaklarından yararlanırken kazan-kazan 
ilişkisi içerisinde kurduğu iş modellerinin başarılı modeller olabileceğini göstermektedir. Dış 
kaynaklardan yararlanmanın iş modeli ortaklığı perspektifinde uygulanması ise, işletmenin 
sektördeki rakiplerine üstünlük sağlaması, birçok kaynağa ulaşması ve fırsatçı davranış ile 
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riskleri en aza indirgemesi açısından önemlidir. 

Bu çalışmanın hedef noktası; bilgi ve küresel rekabet koşullarında, temel yetenek ve 
dış kaynaklardan yararlanma teknikleri içeriğindeki değişimin tartışılmasını sağlamaktır. Bu 
çalışmada ortaya konan önermeler daha sonraki ampirik çalışmalara ışık tutması açısından 
değerlidir. Literatürde yönetim felsefesi ile ilgili yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır. Bu 
nedenle bu çalışma ile, bu alandaki boşluğa yazarların dikkatini çekmek istenmiştir. Ayrıca 
yönetim felsefesi alanında yönetim tekniklerinden ikisini değerlendirmek bu alana yapılan bir 
katkı niteliğindedir. Diğer taraftan araştırmacılara farklı yönetim kavramlarını yönetim felsefesi 
perspektifinde incelemeleriyle ilgili önerilerde bulunulabilir. Uygulamada ise işletmelerin temel 
yetenekleri ve dış kaynaklardan yararlanma tekniklerini daha etkin bir şekilde kullanmaları 
ve başarılı olmaları için, iki yeni yaklaşım olan dinamik yetenek ve iş modeli yaklaşımları göz 
önünde bulundurmalarının önemi yine bu çalışmada vurgulanmaktadır.
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YAZIM KURALLARI

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan 
yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Maddi hataların ve genel yazım kurallarının çok sayıda olması, eserin hakem 
değerlendirme sürecine alınmasına engel teşkil edeceği için, eser editör tarafından yazar(lar)a 
geri gönderilecektir.

Sayfa Düzeni: Makaleler; A4 ebadındaki word dosyasına üstten 3 cm, sağdan 3 cm, alttan 
3 cm ve sol kenardan 4 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman tarzında, 1,5 satır aralığında, 
12 punto ve en fazla 25 sayfa olacak şekilde düzenlenmelidir.

Makale Başlığı: Makale başlığı, konuyu tam olarak kapsayacak şekilde ne çok kısa ne de 
çok uzun olmalıdır. Başlık, tamamı büyük harflerle yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Yazar(lar): Yazar ad(lar)ı bold olarak başlığın hemen altına yazılmalıdır.

Unvan ve Adres: Makale yazarlarının unvanları, bağlı bulundukları kurumları ve 
elektronik adresleri yazar isimlerinin hemen altında yer almalıdır.

Özet: Makalenin içeriğini kapsayıcı, açık-anlaşılır ve sade bir şekilde en az 75 en fazla 
150 kelimelik bir özet yer almalıdır. Özet, metnin geneli hakkında bilgilendirici olmalıdır ve 10 
punto, iki yana yaslanmış, italik ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özet kısmının hemen altına başlığı bold olacak şekilde metnin 
genelini kapsayıcı anahtar kelimler eklenmelidir. Anahtar kelimeler en az iki en fazla beş tane 
olmalıdır.

JEL Kodu: Anahtar kelimelerin hemen altına başlığı bold olacak şekilde JEL kodu veya 
birden fazla alanı kapsıyor ise JEL kodları ilave edilmelidir.

Abstract: Türkçe özetin tam karşılığı olacak şekilde açık-anlaşılır ve sade bir şekilde en az 
75 en fazla 150 kelimelik bir İngilizce özet yazılmalıdır. Abstract, 10 punto, iki yana yaslanmış, 
italik ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Keywords: Türkçe anahtar kelimelerin tam karşılığı olarak abstractın hemen altında 
yazılmalıdır.

JEL Code: Keywords’un hemen altında yer alacak şekilde JEL kodu veya birden fazla alanı 
kapsıyor ise JEL kodları ilave edilmelidir.

Ana Metin: Ana metin rakamla 1.Giriş kısmından başlayarak ve her bir bölüm 
numaralandırılarak yazılmalıdır. Metin içerisinde vurgulanacak kısımlar içeriğe bağlı olarak 
italik veya tırnak işareti içerisinde yazılmalı ancak çifte vurgu yapılmamalıdır.

Bölüm Başlıkları:  Her bir bölüm ayrı bir başlık numarası verilerek yazılmalıdır. 
Metinde başlık sayısı en az 3 en fazla 7 tane olmalı, anlaşılmayı zorlaştıracak şekilde uzat 
ılmamalıdır. Alt başlıklarda sıralamaya dikkat edilmeli, iki ve daha fazla alt başlık olmayan 
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kısımlar başlık numarası verilmeden yazılmalıdır. (örneğin; Başlık 1., Başlık 1.1., Başlık 1.1.1., 
Başlık 1.1.2., Başlık 1.1.3. şeklinde yazılmalı, eğer Başlık 1.1.1.’den sonra Başlık 1.1.2. olmayacak 
ise bu kısım Başlık 1.1.’in içerisinde başlık numarası verilmeksizin yer almalıdır. Birinci derece 
başlıklar tamamı büyük harflerle ve bold olarak yazılırken alt başlıklar, baş harfleri büyük olarak 
küçük harflerle ve bold olarak yazılmalıdır.

Tablo, Grafik ve Şekiller: Tablo başlıkları tablonun hemen üstünde bölüm ayrımı yapılmaksızın 
sıralı bir şekilde Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 şeklinde yazılmalı, bold ve mümkün oldukça birden fazla 
satır olmamalıdır. Tablo verileri 10 punto olmalıdır. Tablolarda dikine çizgiler yer almamalıdır. 
Grafik ve Şekil başlıkları, grafik ve şekillerin hemen altına bölüm ayrımı yapılmaksızın sıralı bir 
şekilde bold olarak yazılmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterimi: Metnin içerisinde kaynak gösterimi yapılırken parantez 
içerisinde Soyisim, yıl ve sayfa numara(lar)ı gösterilmelidir. Örnek; “ ……..İktisadi kalınmaya ilişkin 
değerlendirmelerde kullanılan kriterler içersinden yer alan eğitim harcamaları (Üzümcü, 2013:55-
57)……….”. Üç ve üçten fazla yazar olduğu durumlarda ilk yazarın adı verilerek vd… kısaltması 
yapılmalıdır.Metin içerisinde yer alan atıfların tamamının detay bilgileri Kaynakça kısmında 
gösterilmelidir.

Dipnot, Sonnot: Metinde kullanılan kaynaklar sayfa altı dipnot olarak gösterilmemelidir. 
Ancak, metnin içerisinde anlatım akışını bozmayacak şekilde özellikle değinilmesi, açıklanması 
yahut detaylandırılması gereken veya referans bilgisi verilmesi gereken kısımlarda sonnot gösterimi 
yapılabilir.

Kaynaklar: Metnin son kısmında metin yazımında kullanılan referans eserlere yer verilmelidir. 
Kaynakçada yer alacak olan eserlerin gösteriminde şunlara dikkat edilmelidir;

Kitap Kaynakları:

Karakaş, Adem (2013), Monopollü Rekabet Piyasası, Ekonominin Temelleri, 1.B, (Ed:M.
Dikkaya ve D.Özyakışır), Savaş Yayınları, Ankara, s:205-222.

Shaw, Stanford (1982), Osmanlı İmparatorluğu, (Çev. M. Harmancı), Sermet Matbaası, 
İstanbul.

TDK, (2012), Türk Dil Kurumu Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara.

Yıldız, Sebahattin (2011), Entelektüel Sermaye, 1.B., Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Makale Kaynakları:

Akal, Mustafa ve Adem Karakaş (2011), “Türk Cumhuriyetlerinin Üretim-Ticaret Yapıları 
Üzerine Değerlendirme,” Bilig Dergisi, S:58, s:2-30.

İnternet Alıntıları:

TÜİK (2013), Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.
do?metod=temelist, (12.05.2013).
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