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ÖNSÖZ
Ülkemizde çalışma hayatının işleyişine yönelik yapılan araştırmalar
ve bilimsel tartışmalar, insanımızın istikrarlı ve müreffeh koşullarda
çalışmasına zemin hazırlarken, işletmelerde ise yaşanacak verim artışı
ile birlikte gelen kalite ve sürdürülebilir maliyetler, küresel pazarlarda
rekabetçi olmalarını kolaylaştıracaktır. Bu anlamda çalışma hayatı ile
ilgili akademisyenlerin ortaya koymuş olduğu eserler, ekonomik
hayatın ve toplumun gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır.
“Çalışma Hayatının Bilimsel Penceresi” adıyla ortaya çıkan bu eser,
örgüt kültürü, esnek çalışma, klasik metotlarda elektronik ticaretle
yaşanan dönüşüm, İşverenler, çalışanlar ve tüketici üçgeninde etik ve
bağlılık konularını kapsayan özgün bilimsel çalışmalar ve alan
araştırmalarından oluşmaktadır. Bilime ve genç araştırmacılara katkı
sağlayacağına inandığımız bu eser altı bölümden oluşmaktadır.
Birinci Bölümde Yazar Tülay ÖZKAN “Kamu ve Özel Sektörde
Pazar

Tabanlı

Örgüt

Kültürü

ve

Çalışan

Memnuniyetinin

Karşılaştırması” başlıklı araştırmasında, hizmet sektöründe kamu ve
özel işletmelerde/kurumlarda çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü
algılarını ve çalışan memnuniyetini Webster’in ölçeğini kullanarak
karşılaştırmış, çalışanların pazarlama kültürü algıları ile işlerinden
memnuniyet düzeyleri arasında ilişki olduğu ve çalışanların pazarlama
kültürü algılarının memnuniyet düzeylerine etkisi bulunduğunu ortaya
koymuştur.
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İkinci Bölümde Yazar Işık ALTUNAL ve Mürsel GÜLER “Meslek
Mensuplarından Beklenen Örgütsel Bağlılık ve İş Etiği Davranışı”
isimli çalışmalarında iş etiği ve örgütsel bağlılık olmak üzere iki
konuya değinmiştir. İlk olarak ülkemizde farklı alanlarda faaliyet
gösteren meslek mensuplarının etik dışı olarak gördüğü davranışlar
literatürdeki çalışmalardan hareketle belirlenmiş ve genel bir
değerlendirme yapılmıştır. İkinci olarak ise örgütsel bağlılık konusuna
değinilmiş

ve

farklı

alanlarda

mesleğini

icra

eden

meslek

mensuplarının örgütsel bağlılık düzeyleri literatürdeki çalışmalardan
hareketle tespit edilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise, iş etiği ve
örgütsel bağlılık ilişkisine değinilmiş ve meslek mensuplarında olması
gereken iş etiği ve örgütsel bağlılık davranışının önemi nedenleri ile
açıklanmıştır.
Üçüncü Bölümde Yazar Hatice ŞAHİN’ in “İşveren ve Müşteri
Arasında

Öğretmenler”

başlıklı

araştırmasında,

öğretmenlerin

günümüz çalışma koşullarında, kendi meslekleri üzerindeki söz
haklarını kaybettiklerini, mesleklerine yabancılaştıklarını ve mesleğin
geleceği konusunda ciddi endişe içerisinde oldukları sonucuna
ulaşmıştır.
Dördüncü Bölümde Yazar Saliha EMRE DEVECİ “İş Yaşam Kalitesi
Açısından Esnek Çalışma” isimli çalışmasında makro ve mikro
düzeyde esnek çalışmanın organizasyonel perspektifini ele alınmış, iş
yaşam kalitesini ayrıntılı bir şekilde tanımlayarak esnek çalışmanın iş
yaşam kalitesine etkisi incelenmiştir.
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Beşinci Bölümde yazar Şükrü DOKUR ve Osman TUĞAY
“Elektronik Ticaret (e-ticaret)ve Elektronik Ticaret Kapsamında
Yapılan Satışların Muhasebeleştirmesi ile İlgili Uygulama Örnekleri”
isimli çalışmalarında, günümüzde yaygınlaşan e-ticaretin nasıl
muhasebeleştirilmesi gerektiği konusunda, teknik bilgilere yer
verilmiş, dünya ve ülkemizdeki konu ile ilgili çalışmalar irdelenerek,
örnek uygulamalar ele alınmıştır.
Altıncı Bölümde Yazar Uğur UĞUR “Ödül mü, Ceza mı?
Tüketicilerin Etik Algılarının ve Tepkilerinin Değerlendirilmesi”
başlıklı tüketicilerin etik algılamaları ve tepkilerini belirlemeye
yönelik iki bölümden oluşan bir çalışma yapılmıştır. İlk bölümde etik
konusu ve pazarlama alanında etik konular üzerine teorik bilgiler
üzerinde

tartışılırken ikinci

bölümünde

ise

tüketicilerin etik

algılamalarını ve bu etik algılamaların ödüllendirme ve cezalandırma
davranışlarıyla ilişkisini açıklamaya yönelik yapılan ampirik araştırma
ile ilgili ulaşılan veriler yorumlanmıştır.
Bu kitabın hazırlanmasında katkıları olan İKSAD Başdanışmanı ve
İKSAD Uluslararası Yayınevi sorumlusu Sayın Sefa Salih Bildirici’ye
ve her konuda desteklerini esirgemeyen İKSAD Başkanı Sayın
hocamız Mustafa Latif Emek’e teşekkür ederiz. Ayrıca değerli
katkılarından dolayı yazarlarımıza da teşekkürlerimizi borç biliriz.
K. Hakan DERİN
Editör
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BÖLÜM 1
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE PAZAR TABANLI ÖRGÜT
KÜLTÜRÜ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN
KARŞILAŞTIRMASI
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN1

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Ulaştırma
Hizmetleri Bölümü, Burdur, Türkiye, tulayozkan@mehmetakif.edu.tr, Orcid: 00000002-2411-0218.
1
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GİRİŞ
Pazar tabanlı örgüt kültürün, çalışanların pazarlama işlevini/felsefesini
anlamalarına yardımcı olan paylaşılan değerler, inançlar seti ve
işletmedeki tüm davranış normlarını sağlamakta/yönlendirmektedir
(Webster, 1990: 113). Webster’e göre pazar tabanlı örgüt kültürü bu
yönlendirmeyi hizmet kalitesi, çalışanlararası ilişkiler, satış/hizmet
gücü planlama, organizasyon, iç iletişim ve yenilikçilik unsurları ile
sağlamaktadır. Bu unsurlar bir işletmenin rekabette üstünlük
sağlamasında ve etkin müşteri ilişkileri yönetiminde yönlendirici rol
almaktadır (Musiime vd.,2009:81).
Literatür incelendiğinde Webster’in pazar tabanlı örgüt kültürü veya
pazarlama kültürü ölçeğinin çeşitli hizmet sektöründe kullanıldığı ve
işletmelerin pazar tabanlı örgüt kültürünü belirlemek için güvenilir ve
geçerli bir ölçek olduğu anlaşılmaktadır.

Webster (1995) hizmet

sektöründe pazarlama kültürü ile pazarlama etkinliği arasındaki
ilişkiyi araştırmış ve pazarlama kültürü ile pazarlama etkinliği
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuştur. Appiah-Adu ve Singh
(1999), İngiltere'deki hizmet işletmelerinin performansı ile pazarlama
kültürünün ilişkili olduğunu ve Webster’ın (1990) araştırmasıyla
pazarlama kültürünün işletmelerin kârlılığı ile pozitif bir ilişkisi
olduğu yönünde tutarlı sonuçlar elde etmişlerdir. Appiah-Adu ve
Singh (2000) Webster’ın (1990)

pazarlama

kültürü ölçeğini

İngiltere'de turizm sektöründe kullandılar ve pazarlama kültürü ile
müşteriyi elde tutma arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır.
Karatepe ve ark. (2005) Webster’ın pazarlama kültürü ölçeğini
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kullanarak, Türk otellerinde çalışanların pazarlama kültürü algısını
belirlemişler ve altı boyut ile pazarlama kültürü arasında anlamlı ilişki
olduğunu bulmuşlardır. Candan ve diğ. (2012) bu ölçeği Türkiye'deki
küçük ölçekli işletmelerin pazarlama kültürünü belirlemek için
kullanmışlar ve pazarlama kültürü ölçeğinin değişkenlerinin çoğunu
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelle uyumlu bulmuşlardır.
Yildirim vd. (2016) pazarlama kültürünün faktörleri ile örgütsel
bağlılığın

faktörleri

arasında

önemli

ilişkiler

olduğu

ifade

etmektedirler. Özkan (2019) aynı ölçeği kullanarak havacılık
sektöründe çalışanların pazarlama kültürü algılarının kamu ve özel
sektör olma durumuna göre kısmi olarak değiştiğini tespit etmiştir.
Literatürde örgüt kültürü ve iş memnuniyeti üzerine birçok çalışmanın
yapıldığı görülmektedir (Lund, 2003; Shiu ve Yu, 2010).
Bu araştırmanın diğer çalışmalardan farkı, hizmet sektöründe kamu ve
özel işletmelerde/kurumlarda çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü
algılarını ve çalışan memnuniyetini Webster (1990)’ın ölçeğini
kullanarak karşılaştırmasıdır. Bu çalışmanın savı ise çalışanların
pazarlama kültürü algıları ile işlerinden memnuniyet düzeyleri
arasında ilişki olduğu ve çalışanların pazarlama kültürü algılarının
memnuniyet düzeylerine etkisi bulunduğu yönündedir. Ayrıca bu
durumların hizmet sektöründe kamu ve özel işletmelerde/kurumlarda
farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir.
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1. PAZAR TABANLI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÇALIŞAN
MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Araştırmanın ana amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda (BMAKÜ SBMYO) iş yeri
uygulamasına çıkan ve eğitim aldıkları kamu ve özel sektörde
deneyim elde eden öğrencilerin pazar tabanlı örgüt kültürü algıları ve
bir çalışan olarak memnuniyetleri arasındaki ilişkiyi/etkiyi ortaya
çıkarmaktır. Araştırmanın soruları;
• Birinci sorumuz, “Çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü
algıları

ve

çalışan

memnuniyetleri

arasında

ilişki

bulunmakta mıdır?”
• İkinci

sorumuz,

“Pazar

tabanlı

örgüt

kültürü

ve

boyutlarının çalışan memnuniyetine etkisi bulunmakta
mıdır? “
• Son soru ise, “Çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü
algıları ve çalışan memnuniyetleri kamu ve özel sektörde
farklılık göstermekte midir?”
Araştırmanın hipotezleri;
• H1: Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt
kültürü boyutları ve çalışan memnuniyeti arasındaki ilişki
pozitiftir.
• H2: Çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü algıları ve
çalışan memnuniyeti kamu ve özel sektörde farklıdır.
• H3: Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt
kültürünün (a) hizmet kalitesi, (b)çalışanlararası ilişkiler, (c)
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satış/hizmet gücü planlama, (d)organizasyon, (e) iç iletişim,
(f) yenilikçilik boyutlarının çalışan memnuniyetine etkisi
pozitiftir.
Varsayımlar;
• Veri toplama sürecinde katılımcıların görüşleri yeterli ve
kendi görüşleridir.
• Katılımcılar kendi görüşlerini paylaşmıştır.
• Veri toplama araçları araştırmanın amaçlarına hizmet
etmektedir.
Araştırma için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden etik
kurul raporu, GO 2020/198 karar no ile alınmıştır.
2. Yöntem
Araştırmanın evrenini 2018-2019 (güz-bahar) ve 2019-2020 (güz)
yıllarında BMAKÜ SBMYO’da iş yeri uygulamasına çıkan öğrenciler
oluşturmaktadır. 2020 bahar dönemi iş yeri uygulaması Pandemi
sürecinden dolayı kısa sürdüğü için değerlendirmeye alınmayacaktır.
Evren olarak 3 dönemde iş yeri uygulamasına çıkan toplam öğrenci
sayısı yaklaşık olarak 540’dır. 2018-2019 güz (139 kişi)-bahar (188
kişi) ve 2019-2020 güz (93 kişi) araştırmaya katılmıştır. Evrenin
%78’ine ulaşılmıştır.
Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Her sınıftan bir temsilciye ulaşılmış
ve bu temsilciler aracılığı ile iş yeri uygulamasına çıkan arkadaşlarına
ulaşmaları istenmiştir. Ulaşılan her öğrencinin iş yeri uygulaması alan
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sınıf

arkadaşlarına

ulaşması

istenmiştir.

Araştırmaya

katılım

gönüllülük esasına dayalı olduğu için anket linkinin ulaştığı her
öğrenci linki açmayabilir ya da anketi doldurmaya başladıktan sonra
linki kapatarak istediği an çalışmayı bırakabilir. İlgili bilgilendirme
anket linkinde bulunmaktadır. Temsilcilerin dışında sosyal medya
gruplarına ilgili link verilerek çalışmaya katılmak isteyenlere
duyurulmuştur. Çalışma SBMYO bünyesinde yapılmamıştır ve anket
mezun olan öğrencileri ilgilendirdiği için izin alınmamıştır.
Öğrencilerin %51,2’si kadın, %98’i 18-24 yaş arasında ve %2’si 25
yaş üzerindedir. Katılımcıların %20’si Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı programı, %24’ü Çağrı Merkezi Hizmetleri programı,
%4’ü Muhasebe programı, %24’ü Sağlık Kurumları İşletmeciliği
programı ve %27’si Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı
öğrencisidir. Katılımcıların iş yeri uygulamasına çıktığı bölgeler ise
%80’i Akdeniz, %11’i Ege, %5’i Marmara, %1’i İç Anadolu, %1’i
Doğu Anadolu, %1’i Karadeniz ve %1’i Güneydoğudur. Öğrencilerin
%72’si kamu ve %28’i özel sektörde iş yeri uygulamasına çıkmıştır.
%86’sı çalıştığı iş yerinden memnundur.
Araştırma verileri Eylül- Kasım 2020 arasında toplanmıştır. Araştırma
anketi google drive üzerinden çevrimiçi olarak hazırlanmıştır.
Çevrimiçi hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölüm pazarlama kültürüne ait 34 soru ve ikinci bölümde çalışan
memnuniyetine ait üç soru bulunmaktadır. Pazar tabanlı örgüt kültürü
ölçeği için Cynthia Webster (1990)’ın ölçeği izin alınarak
kullanılmıştır. Çalışan memnuniyeti ile ilgili üç madde tarafımızca
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oluşturulmuştur. İş, çalışma arkadaşları ve yönetimden memnuniyet
durumları sorulmaktadır. İş yeri uygulamasına katılan öğrencilerin
%65’ine ücret ödenmediği için maaş memnuniyeti sorulmamıştır. Her
iki ölçekte de (5) Kesinlikle Katılıyorum’dan (1) Kesinlikle
Katılmıyorum’a doğru 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır.
Tablo 1: Pazar Tabanlı Örgüt Kültürü Ölçeği Açıklamalar
Açıklama
Hizmet kalitesinin sağlanması ile ilgili
Çalışanların kurum/işletme tarafından ele alınma şekli ile
ilgili
Çalışanlara işlerine pazarlama yaklaşımı benimsemede nasıl
yardımcı olunacağı ile ilgili
Çalışanların nasıl organize çalışacakları ile ilgili
Çalışanların yönetimin beklentileri ve standart ortamda yer
İç İletişim
alma fırsatlarından nasıl haberdar edildikleri ile ilgili
Kurumun/işletmenin ve çalışanların değişime ne kadar açık
Yenilikçilik
olduğu ile ilgili
Kaynak: Webster (1990); McNeil vd. (2001)
Boyut
Hizmet kalitesi
Çalışanlararası
İlişkiler
Hizmet/ Satış Gücü
Planlama
Organizasyon

Araştırmada, katılımcıların pazarlama kültürü ve memnuniyet
durumlarına yönelik görüşlerini betimlemek amacıyla aritmetik
ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Bununla birlikte
pazar tabanlı örgüt kültürünün boyutları ve memnuniyet durumları
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi
yapılmıştır (H1). H2 hipotezinin analizi için t testi ve araştırmanın
ölçeği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA’dan
sonra araştırma modeline ve hipotezlerine (H 3) uygun olarak Yapısal
Eşitlik Modellemesi yapılmıştır.
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3. Bulgular
Aşağıda araştırma sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2: Doğrulayıcı faktör analizi bulguları
DFA
Modeli
Ölçüm
Seti
Kabul
edilebilir
Uyum
İndeksleri

X2

df

X2/df

53,79

19

2,83

-

-

5>x>2

RMSEA
0,066

<0,08

NNFI

CFI

GFI

AGFI

Cronbach
Alfa

0,99

0,99

0,97

0,93

0,961

>0,90

>0,90

>0,90

>0,85

Oldukça
güvenilir

Kaynak: Schumacker ve Lomax,2010; Schermelleh-Engel ve Moosbrugger,
2003:52. Ölçüm Seti 1: Pazar Tabanlı Örgüt Kültürü ve Çalışan Memnuniyeti

Tablo 2’de araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliklerini ölçmek
için doğrulayıcı faktör analizi testi yapılmıştır. Test sonucunda
ölçekten hiçbir madde çıkarılmamıştır. Araştırmanın Cronbach Alpha
katsayısı 0,961 hesaplanmıştır. Elde edilen uyum indeksi değerlerine
göre ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 3: Değişkenler arası korelasyonlar
Değişkenler
1
2
Hizmet kalitesi
1
Çalışanlararası İlişkiler ,691**
1
Hizmet Gücü Planlama ,620** ,717**
Organizasyon
,654** ,607**
İç İletişim
,635** ,611**
Yenilikçilik
,656** ,558**
Çalışan Memnuniyeti
,624** ,560**
Ortalama
4,41
4,30
Standart Sapma
,694
,768
** Korelasyon, 0.01 düzeyinde anlamlıdır.

3

4

5

1
,681**
,715**
,676**
,536**
4,19
,769

1
,728**
,625**
,532**
4,34
,752

1
,749**
,578**
4,25
,776

6

7

1
,634**
1
4,29 4,41
,863 ,861

Tablo 3’de değişkenler arasındaki ilişki verilmiştir. Tabloya göre
değişkenler arasında pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı bir
ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda H1 hipotezi kabul edilmektedir.
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Şekil 1: Yapısal eşitlik modellemesi bulguları

Şekil 1’de araştırmanın yapısal eşitlik modeli verilmiştir. Uyum
indeksleri x2=54,42 df=20 x2/df= 2,72 RMSEA=0,062 NNFI=0,99
CFI=0,99 GFI=0,97 AGFI= 0,94’dur. Uyum indeksleri incelendiğinde
modelin uyum sağladığı görülmektedir. t değerleri, %95 güven
aralığında 1,96’dan büyüktür. Böylelikle etki yükü istatistiki olarak
anlam ifade etmektedir. Dolayısıyla H3 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 4: Sektörlere göre t testi bulguları
Değişkenler

Sektör
Kamu
Özel

N
302

Ortalama
4,42

Std. Sapma
,69941

118

4,40

,68400

Çalışanlararası
İlişkiler

Kamu

302

4,32

,78486

Hizmet/ Satış
Gücü Planlama

Kamu
Özel

118
302

4,29
4,22

,72729
,77460

118

4,13

,75606

302

4,34

,78862

118
302

4,34
4,28

,65273
,78381

118

4,19

,75798

302

4,30

,86168

118
302

4,27
4,42

,87266
,84468

118

4,37

,90518

Hizmet kalitesi

Özel

Kamu
Organizasyon

Özel

İç İletişim

Kamu
Özel

Yenilikçilik
Memnuniyet
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p değeri

t
,199

,842

,320

,749

1,01

,310

,00

1,00

,997

,319

,333

,739

,581

,561

Tablo 4’de katılımcıların kamu veya özel sektörde çalışmalarına göre
pazar tabanlı örgüt kültürü ve çalışan memnuniyeti değişkenleri
arasında farklılık olup olmadığına dair yapılan analiz bulguları
verilmiştir. Değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar
bulunmamaktadır. Yani kamu ve özel sektörde çalışan katılımcılar
ilgili değişkenlere katılım göstermektedir. Bu noktada H2 hipotezi
reddedilmektedir.
Elde edilen bulgular sonucunda araştırmanın hipotez testi bulguları
Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5: Hipotez testi bulguları
H1
H2
H3a
H3b
H3c

H3d
H3e
H3f

Hipotezler
Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü boyutları ve
çalışan memnuniyeti arasındaki ilişki pozitiftir.
Çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü algıları ve çalışan memnuniyeti kamu
ve özel sektörde farklıdır.
Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürünün hizmet
kalitesi boyutunun çalışan memnuniyetine etkisi pozitiftir.
Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürünün
çalışanlararası ilişkiler boyutunun çalışan memnuniyetine etkisi pozitiftir.
Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürünün
satış/hizmet gücü planlama boyutunun çalışan memnuniyetine etkisi
pozitiftir.
Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürünün
organizasyon boyutunun çalışan memnuniyetine etkisi pozitiftir.
Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürünün iç
iletişim boyutunun çalışan memnuniyetine etkisi pozitiftir.
Kamu veya özel sektörde çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürünün
yenilikçilik boyutunun çalışan memnuniyetine etkisi pozitiftir.

K/R
Kabul
Red
Kabul
Kabul
Kabul

Kabul
Kabul
Kabul

4. Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler
Katılımcıların pazar tabanlı örgüt kültürü algıları ve memnuniyet
düzeyleri arasındaki ilişkilerin ve etkilerin incelendiği bu araştırma
sonucunda aşağıdaki çıkarımlar şunlardır;
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• Katılımcıların pazar tabanlı örgüt kültürü algıları ve
çalışan memnuniyetleri arasında ilişki bulunmaktadır.
• Pazar tabanlı örgüt kültürü ve boyutlarının çalışan
memnuniyetine etkisi bulunmaktadır.
• Çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü algıları ve çalışan
memnuniyetleri

kamu

ve

özel

sektörde

gerekse

özel

farklılık

göstermemektedir.
Sonuç

olarak

gerek

kamu

sektör

hizmet

işletmelerinde/kurumlarında çalışanların pazar tabanlı örgüt kültürü ve
çalışan memnuniyeti algıları benzer görünmektedir.
Bu çalışmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu
yöntemi seçildiği için en kısa sürede veri toplamada iş yeri
uygulamasına çıkan öğrenciler değerlendirmeye alınmıştır. Buna bağlı
olarak bundan sonraki araştırmalarda örneklem daha da büyütülerek
çalışanların çalışma süreleri ve iş pozisyonlarına göre ilgili durumlar
yeniden değerlendirilebilir.
Araştırmanın bir başka kısıtı olarak özel sektörde çalışan sayısı kamu
sektörüne göre daha az olduğu için bir sonraki çalışmalarda kamu ve
özel sektör örneklem sayısı dengelenmeye çalışılarak bir başka
çalışma yapılması önerilmektedir.
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GİRİŞ
Çeşitli mesleklerde görev yapan farklı meslek mensuplarının
kendilerine göre çıkarları söz konusudur. Bu çıkarlar ücret ve/veya
makam gibi maddi unsurlar olabileceği gibi, itibar gibi maddi olmayan
unsurlar da olabilir. Ancak bu noktada önemli olan husus farklı
mesleklerde çalışan meslek mensuplarının çıkarları, değerleri halini
almamasıdır. Örneğin bir meslek mensubu çocuklarının eğitimi için
veya işverenden hakkını almadığı düşüncesi ile işyerinde hile
yapması, para çalması veya rüşvet alması gibi etik dışı davranışta
bulunabilir. Ancak buradaki temel sıkıntı kişinin yaptığı bu davranışı
kendince haklı bir nedene dayandırarak kendini suçlu görmemesidir.
Bu durum kişilerin etik anlayışı ile ilgili bir durumdur. Kimi meslek
mensubuna göre etik olmayan bir davranış başka meslek mensubuna
göre etik davranış olarak gelebilir. Bu nedenle farklı kişilerin farklı
etik anlayışları olması ve kişilerin etik anlayışının etik dışı
davranışları engellememesi nedeniyle yazılı mesleki etik kurallar
belirlenmektedir. Genel anlamda meslek hakkında yazılı etik kodun
yanı sıra daha spesifik olarak işyerine özgü yazılı etik kurallara ise
etik kod denmekte ve meslek mensuplarının uyması zorunlu olan ve
uymadığı takdirde cezai müeyyide ile karşılaşacağı kurallar olarak
bilinmektedir.
Çalışmada iş etiği ve örgütsel bağlılık olmak üzere iki konuya
değinilmiştir. İlk olarak iş etiği konusuna değinildikten sonra
ülkemizde farklı alanlarda faaliyet gösteren meslek mensuplarının etik
dışı olarak gördüğü davranışlar literatürdeki çalışmalardan hareketle
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belirlenmiştir. Meslek mensuplarının etik dışı olarak ifade ettikleri
davranışlar belirlendikten sonra bu davranışların ne şekilde önleneceği
hususu

yine

literatürdeki

çalışmalardan

hareketle

genel

bir

değerlendirme yapılmıştır. İkinci olarak örgütsel bağlılık konusuna
değinilmiş ve ülkemizde farklı alanlarda mesleğini icra eden meslek
mensuplarının örgütsel bağlılık düzeyleri literatürdeki çalışmalardan
hareketle tespit edilmiştir. Son olarak iş etiği ve örgütsel bağlılık
ilişkisine değinildikten sonra meslek mensuplarında olması gereken iş
etiği ve örgütsel bağlılık davranışının önemi nedenleri ile açıklanmaya
çalışılmıştır.
Çalışmanın literatürdeki farklı meslek mensupları üzerinde tek tek
yapılan iş etiği ve örgütsel bağlılık çalışmalarını bir araya getirerek
genel bir değerlendirme yapması nedeniyle literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
1. İŞ ETİĞİ KAVRAMI VE MESLEK MANSUPLARINDAN
BEKLENTİLER
Etik, insanların oluşturduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini
oluşturan değerleri ve kuralları, iyi kötü ya da doğru yanlış açısından
araştıran bir felsefedir (Kurnaz ve Gümüş, 2010: 159). Etik doğru ve
yanlış davranış teorisi, ahlak ise etiğin pratiğe dönüştürülmüş hali
olarak ifade edilebilir. Etik bir kişinin belli bir durumda ifade etmek
istediği değerlerle ilgili iken ahlak bunun hayata geçirilme tarzını
ifade etmektedir (Aksoy, 2006: 23). Bu nedenle iş etiği tabiri ile
aslında meslek ahlakı ifade edilmekte, meslek mensuplarının iş etiği
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davranışları ise mesleğini icra ederken takındığı ahlaki davranışlar
olduğu anlaşılmaktadır.
Bireylerin veya kurumların yapmaması gereken iş ve işlemler
yasalarla belirlenmektedir. Ancak yasalar tüm düzenleme ve
yaptırımları belirlemesine rağmen istenemeyen davranışın önüne
geçmesi mümkün olmamaktadır. İşte burada kişilerin etik algısı
devreye girmektedir. Çünkü etik, yıllar süren bir gelişmenin ardından
toplumun bakış açısını da dikkate alarak bireylerin uygun ve uygun
olmayan davranışlarını belirlemektedir. Ancak bazı durumlarda
insanlar etik ikilemde kalabilmektedir. Örneğin çocuklarının eğitim
masraflarını karşılayabilmesi için işyerini hile ile zarara uğratarak
zimmetine para geçirilmesi veya işyerinde çalıştığının karşılığını
almadığını düşünerek zimmetine hile ile para geçirilmesi etik dışı
davranış olarak ifade edilecektir. Ancak bu suça karışan kişilerde
kendini haklı gösterme duygusu yer almaktadır. Yani yaptığı işlemi
kendince sebeplerle haklı göstererek emeğinin karşılığını veya boşa
geçen yılların karşılığı olarak görmekte ve etik dışı davranışı etiksel
kriter ile açıklamaya çalışmaktadır. Bu nedenle etik davranışlar yazılı
hale getirilmekte ve çoğu örgütte etik kodlar oluşturulmaktadır.
Bir meslek ya da uygulama alanında etik kural, ilke ve standartlar bir
araya getirilerek oluşturulan etik kodlar (Aydın, 2012:98) meslek etiği
kavramını

ortaya

çıkarmaktadır.

Çeşitli

mesleklerde

çeşitli

düzenlemeler ile belirlenen etik kodlar, uyulması zorunlu olan,
uygulanmaması halinde yaptırımlar uygulanan işletmenin kendisine
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özgü

kuralları

ifade

etmektedir.

Etiğin

kurum

içerisinde

kurumsallaşması için ne önemli adımı etik kodlar teşkil etmektedir.
İş etiği kavramı çalışma etiği ve meslek etiğini de kapsayan daha
geniş bir kavramdır. Çalışma etiği işe ve çalışmaya ilişkin toplumun
değerlerini ve tutumlarını ifade ederken, meslek etiği belirli bir meslek
grubunun meslek üyelerine uyması için oluşturduğu ilkeleri ifade
etmektedir (TUSİAD, 2009: 36).
İş etiği çalışanların içerisinde bulunduğu mesleki kural ve değerlere
uymak ve doğru olanı yapmak için uyması gereken kuralları
açıklamaktadır. Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK)
olarak ifade edilen ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğü olan halka
açık firmaların iş etiği kurallarını kurumsal web sitesinde ilan ettikleri
görülmektedir. Ayrıca bazı menfaat sahibi kişilerin kurumun
mevzuatına aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere karışması
neticesinde ilgili kişilerin kurumsal yönetim komitesine veya
denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları
oluşturduklarını açıklamaktadır. Bu gibi iş etiği ile ilgili düzenlemeler
toplumun ve çalışan meslek mensuplarının çıkarına olduğu gibi firma
itibarının artması sebebiyle firmalarında çıkarına olan bir durumdur.
Literatürde farklı alanlarda faaliyet gösteren meslek mensupları ile
ilgili çalışmalara aşağıda değinilmiştir.
Karaca (2012) Bitlis ilinde görevli kamu personeli üzerinde yaptığı
çalışmada, kamu personellerinin yaptığı işlerde ne düzeyde etik
davrandığı ve çalıştıkları birimdeki diğer görevlilerin etik davranış
ilkelerine ne düzeyde bağlılık gösterdikleri algısını ölçmüş, ayrıca bu
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ilkelerin etik karar alma sürecinde ne kadar kullandığını belirlemeye
çalışmıştır. Çalışmanın sonucunda Bitlis ili genelinde çalışan kamu
personelinin etik davranışlar sergilediği ve bu davranışın diğer
görevliler tarafından da hissedildiği ifade edilmiştir. Çalışmada etik
davranışın sebebi olarak ailede verilen eğitim ve dinin değerlerin ön
plana çıkması etik davranış sergilenmesinde etkili olduğu ifade
edilmektedir. Ancak çalışmada pek sık olmasa da etik dışı davranış
olarak etik ihlallerinin zamanında üst makama bildirilmemesi, kamu
eşyalarının etkin kullanılmaması, çıkar çatışmalarının olması, kamu
personelinin dürüst ve tarafsız davranışlar sergilememesi gibi etik dışı
davranışların olduğu ifade edilmektedir. Haliyle çalışmada tespit
edilen bu etik dışı davranışların üzerine gidilmesi ve ortadan
kaldırılması için kurum yöneticilerinin bu konuya eğilmelerini
önermiş ve anket sonucunda kamu çalışanların etik eğitimlerin önemli
olduğu sonucunu vurgulamıştır.
Maya

(2013)

akademisyenler

üzerinde

yaptığı

çalışmada

akademisyenlerin etik dışı davranış olarak en sık karşılaştıkları husus
olarak mazeretsiz olarak ders yapmama, derse geç girme ve erken
bitirme, üniversite dışı işleri nedeniyle eğitim öğretime yeterince özen
göstermeme, öğrencilere eşit/adil davranmama olarak ifade etmiştir.
Ayrıca akademisyenlerin yapmış olduğu akademik çalışmalarda doğru
bir şekilde alıntı yapmama, araştırma verileri üzerinde oynama
(manipülasyon yapma) gibi etik dışı davranışları dile getirmiştir. Bu
etik dışı davranışların nedenleri olarak hızlı bir şekilde yükselme,
zaman ve kaynak yetersizliği ve kurumsal baskılar olabileceğini ifade
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etmiştir. Bu duruma çözüm olarak akademisyenlerin ders yüklerini
azaltma ve araştırma teşvik fonlarının yükseltilmesini önermektedir.
Özcan ve Balcı (2016) akademisyenler üzerinde yaptığı çalışmada,
akademisyenleri işlerindeki etik dışı davranış olarak dilimleme (aynı
akademik çalışmayı farklı şekillerde yeniden yazmak), ikram yazarlık
(akademik yayına katkısı olmamasına rağmen yayında adının
geçmesi), aşırma, tekrar yayım, yazarlık hakkı, araştırmanın sadece
olumlu sonuçlarını

yayımlama, çarpıtma

ve

uygunsuz

alıntı

konularında etik ihlallerin yapıldığı ifade edilmektedir. Her ne olursa
olsun akademik personelin uyması gereken etik kuralları yok sayan ve
ihlal edenleri cezai yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade
etmiştir.
Altan vd., (2013) tıp öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada
öğrencilerin tıp uygulamalarında etik dışı davranış olarak kürtaj,
ötenazi, organ nakli işlemlerini mahremiyet olarak gördüğü için bazı
öğrenciler tarafından bu tür işlemlerin etik olmadığı kürtaj, ötenazi ve
organ nakline karşı olduğu ancak bazı öğrenci gruplarında bazı
olayların gerçekleşmesi durumunda kürtaj, ötenazi ve organ nakli
hususların yapılmasının uygun olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca bu
konular arasında etik ikilemde kalan öğrencilerde yer almaktadır. En
önemli öneri olarak yasal düzenlemelerle bu tür faaliyetlerin etiksel
boyutunun belirlenebileceği vurgulanmaktadır.
Delice

(2014)

yaptığı

çalışmasında

polislerin

meslek

etiği

davranışlarını araştırmıştır. Çalışmada polislerin en ciddi gördüğü 10
etik dışı davranış olarak polislerin rüşvet alması, olay yeri incelemesi
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esnasında değerli eşyaları çalması, suç kayıtlarının değiştirilmesi,
görevdeyken içki içilmesi, erkek polisin astı olan kadın polisin rızası
olmadan yüzünün okşanması, şüphelinin üzerine sonradan silah
koyulması, yanlış olay yeri tutanağı hazırlanması, bedava içki içmek
için alkollü yerlere işlem yapılmaması, tamirciye araç yönlendirip
oradan komisyon alması, kar etmek için bildiği halde çalıntı eşya satın
alması en ciddi etik dışı davranış olarak belirlenmiştir. Ancak bu
davranışların nadiren yaşandığı bu nedenle daha sık yaşanan ancak
daha az etik dışı olarak görülen davranışlar üzerinde yoğunlaşılması
gerektiği vurgulanmaktadır. Çünkü polislerin daha az gördüğü etik
dışı davranışlar yozlaşmanın başlangıcı olarak görülmektedir.
Çalışmada polisler tarafından en az ciddi olarak görülen etik dışı
davranış bireysel hakların ihlalidir. Polislik hizmetinin temel amacı
bireysel

hakların

korunması

olduğu

düşünüldüğünde

etik

eğitimlerinde bu noktaya daha fazla vurgu yapılması ve etik dışı
davranışların daha sık denetlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Benzer
çalışma Payam (2016) tarafından Malatya ve Elazığ bölgelerinde
yapılmıştır. Malatya ve Elazığ polis meslek yüksek okulunda görev
yapan polisler ile polis adayları üzerinde yapılan çalışma sonucunda
en sık ve en ciddi etik dışı davranışın “Usulsüz atama için ikili
ilişkileri kullanma” olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle polis melek
yüksek okulunda eğitim programında etik eğitimin olması aynı
zamanda hizmet içi eğitimlerle etik eğitiminin devam etmesi
önerilmiştir.
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Gümrah ve Yılmaz (2018) Ankara, Konya ve Karaman illerinde
bağımsız denetçiler üzerinde yaptığı çalışmada bağımsız denetçilerin
meslek etiği ilkelerine olan bağlılıklarını tespit etmeye çalışmıştır.
Çalışmanın sonucunda bağımsız denetçileri etik dışı davranışlara iten
en önemli nede yine kendilerinin olduğunu tespit etmiştir. Bağımsız
denetçilerin etik dışı davranışa iten ikinci ve üçüncü en önemli neden
ise işletme çalışanları ve kredi verenler olduğu vurgulanmaktadır.
Çünkü bağımsız denetçinin denetlediği işletme çalışanları (yöneticiler)
hata ve hileleri kapatmak için bağımsız denetçiye baskı yapmaktadır.
Aynı şekilde kredi kuruluşlarına verilecek mali tabloların gerçeğinden
farklı gösterilebilmesi için bağımsız denetçiye baskı yapıldığı ifade
edilmektedir. Bu nedenle bu tür etik dışı davranışlara iten baskılardan
bağımsız denetçinin kurtulabilmesi için bağımsız denetçinin elde
edeceği gelirin devlet tarafından garanti edilmesi halinde bu tür
olumsuzlukların yaşanmayacağı şeklinde öneri getirilmiştir.
Muhasebe meslek mensupları ile ilgili çalışmalara bakıldığında farklı
yerlerde ve farklı örneklem grubuyla birçok çalışmanın yapıldığı
görülmektedir (Ergün ve Gül, 2005; Çukacı, 2006; Sakarya ve Kara,
2010; Yalçın, 2011; Güney ve Çınar, 2012; Çiçek vd., 2013; Fidan ve
Subaşı, 2014; Yılmaz vd., 2015, Çelik ve Dağdeviren, 2015; Gökçe ve
Tellioğlu, 2018). Genel anlamda muhasebe meslek mensuplarının etik
dışı davranışlara neden olan sonuçları mevzuat ve kanunların çok sık
değişmesi, meslek mensuplarının daha fazla para kazanma hırsı,
ahlaki zayıflık, meslek etiği eğitimlerinin yetersiz olması, müşterilerin
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etik olmayan işler için baskı yapması şeklinde ifade etmek
mümkündür.
Genel itibariyle bakıldığında farklı meslek mensuplarının farklı etik
dışı davranışlarla karşılaştıkları görülmektedir. Literatür incelemesi
sonucunda

farklı alanlardaki

meslek mensuplarının etik dışı

davranışları aşabilmesi için gerek hizmet içi eğitimler ile gerekse
örgün eğitim sırasında daha fazla etik eğitiminin olması en sık
vurgulanan öneri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca etik konularla
ilgili yasal düzenlemelerin yapılması da literatürde en sık tespit edilen
ikinci öneri olduğu tespit edilmiştir.
2. ÖRGÜTSEL

BAĞLILIK

KAVRAMI

VE

MESLEK

MENSUPLARINDAN BEKLENTİLER
Psikolojik bir kavram olan örgütsel bağlılık, örgüt – çalışan ilişkisi
neticesinde oluşan ve çalışanların sürekli olarak örgüt üyesi olma
kararı almalarını sağlayan bir davranıştır (Meyer ve Allen, 1996:255).
Mowday’a göre örgütsel bağlılık üzerinde etkili olan unsurlar
şunlardır (Mowday vd., 1979:227):
• Örgüt amaçlarını ve değerlerini kabul ederek uyum sağlamak,
• Örgütteki faaliyetlerde gönüllü ve istekli olmak,
• Örgüt üyeliği konusundaki isteğin güçlü olması.
Örgütsel bağlılık konusunda yapılan çalışmaların 1950’li yıllarda
başladığı görülmektedir. Steers, Porter, Etzioni, Becker, Meyer, Allen,
Mowday, O’Reilly ve Chatman gibi araştırmacıların örgütsel bağlılık
konusunda ilk araştırmaları yaptığı görülmektedir (Hakan, 2009: 202).
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Tablo 1: Örgütsel Bağlılığın Tarihsel Gelişimi

Kaynakça: Bozkurt ve Yurt, 2013: 124

Tablo 1 ile örgütsel bağlılığın tarihsel olarak gelişim süreci
belirtilmektedir.
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Şekil 1: Örgütsel Bağlılığın Genel Modeli (Kaynak: Meyer ve
Herscovitch, 2001:317 Akt. Durna ve Veysel, 2011: 212)
Örgütsel bağlılık örgüt çalışanlarının işe karşı niyetlerini ve
tutumlarını gösteren bir davranıştır (Loke, 2001: 193). Örgüt
üyelerinin bağlılıklarının artması kendi performanslarını arttıracak bu
da örgütün başarısını arttıracaktır. Örgütsel bağlılık örgüt üyesinin
örgütle özdeşleşmesine ve örgütte devam etme düşüncesinin artmasını
sağlamaktadır (Blau ve Boal, 1987: 290).
Örgütsel bağlılığın üç faktörü bulunmaktadır; devam bağlılığı,
normatif ve duygusal bağlılıktır (Allen ve Meyer, 1990: 3).
Duygusal Bağlılık: Benzer işi ve süreçleri yapan kişilerin sahip
oldukları ortak değerler çerçevesinde örgüte özdeşleşmelerini,
duygusal bağlanmalarını ve örgüte karşı olumlu duygulara sahip
olmalarını kapsamaktadır. Duygusal bağlılık çalışanların çalıştıkları
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örgüte karşı aidiyet duygularını arttırarak çalışma isteklerini
arttıracaktır (Allen ve Meyer, 1990: 3). Duygusal bağlılık bireylerin
örgütte karşılaştıkları olumsuz olguların etkisini azaltmada önemli bir
yere sahiptir. Her ne kadar duygusal bağlılık soyut bir kavram olsa da
ücret gibi maddi unsurlarda duygusal bağlılık üzerinde etkilidir.
Devam Bağlılığı: Devam bağlılığı bireyin örgütten kazanımları ve
kayıpları arasındaki ilişki ile ilgilidir. Örgütten elde edilecek
kazanımların daha fazla olduğunu ve örgütten ayrılmanın bireye daha
fazla maliyete sebep olacağının bilincinde olunmasından dolayı örgüt
üyeliğine devam edilmesi devam bağlılığı olarak adlandırılmaktadır
(Nesrin vd., 2008: 491). Bireyin elde ettiği kazanımlar arttıkça ve bu
kazanımları başka örgütlerde elde edemeyeceğinin farkına vardıkça
devam bağlılığı artacaktır. Bireyin kazanım düzeyi diğer örgütler ile
aynı

olduğu

zaman

örgüt

değiştirme

maliyetine

istemeyeceğinden devam bağlılığı yine azalmayacaktır.

katlanmak
Devam

bağlılığını yetenek, yaş, toplum, kültür, alternatif seçenekler,
emeklilik sistemi gibi faktörler etkilemektedir (Allen ve Meyer, 1990:
15).
Normatif Bağlılık: Normatif (kuralcı) bağlılık, örgütte bağlılık
duygusunun ahlaki ve sorumluluk yönünü yansıtmaktadır. Çalışma
konusundaki devamlılık duygusal bir gereklilik ortaya çıkaracağından
yüksek düzeyde normatif bağlılık örgüte devamlılığı bir zorunluluk
haline getirecektir (Meyer ve Allen, 1990:3). Normatif bağlılık örgüte
bağlılığı ahlaki ve doğru bir davranış olarak niteleyen bir düşüncenin
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaya, 2007:44). Normatif
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bağlılığın oluşumundaki güç duygusal bağlılıktaki kadar bireyler
üzerinde etkili olmasa da normatif bağlılık örgütsel davranış
süreçlerinin olumlu sonuçlarının tahmin edicisi görevindedir (Wasti,
2002:526).
Şekil 2: Üç Bileşenli Örgütsel Bağlılık Modeli (Kaynak: Meyer vd., 2002: 22)

Şekil 2 ile gösterilen üç bileşenli modelde, bağlılığın üç faktörünün
işten ayrılma niyeti ile negatif ilişkiye sahip iken; örgütteki diğer
davranış yaklaşımlarıyla pozitif ve negatif ilişkiye sahip olduğu
görülmektedir (Örücü ve Kışlalıoğlu, 2014: 49). İş ile ilgili
davranışlarda en yüksek pozitif ilişkinin sırasıyla duygusal bağlılık,
normatif bağlılık ve devam bağlılığı olduğu görülmektedir.
Bireylerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde etkili olabilecek birçok
değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerden biri de bireyin yapmış
olduğu iş yani bulunduğu meslek koludur. Bireyin icra etmiş olduğu
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mesleğe bağlılığının en önemli öncülleri arasında örgütsel bağlılık
gelmektedir (Goulet ve Singh, 2002: 75). Örgütüne bağlı olan
bireylerin iş tatmini artacak böylelikle yaptıkları işe ve mesleklerine
bağlılıkları

artacaktır.

Buradan

hareketle

bireylerin

örgütsel

bağlılığının yüksek olmasının meslek bağlılığı ile ilişkili olabileceği
söylenebilmektedir (Ceylan ve Bayram, 2006: 106). Bireylerin örgüte
bağlılıkları bireyden bireye değişebileceği gibi örgütten örgüte ve
meslek grubundan meslek grubuna göre değişebilmektedir.
Çalışanların dahil oldukları meslek dalına ilişkin tutumları örgütlerine
karşı geliştirdikleri tutumları etkileyebilmektedir (Ceylan ve Bayram,
2006: 107). Kişi mesleğini seven, mesleğine bağlı biri olmanın
yanında örgütünü sevmeyen ve örgütüne bağlı olmayan biri de
olabilir. Bu durumda kişi örgütüne bağlı olmasa bile mesleğinden
dolayı örgütten ayrılma düşüncesine sahip olmayabilir. Yani bireylerin
örgütlerine

bağlı

olmalarında

ve

örgütte

devam

etmelerinde

bulundukları meslek kolları önemli bir yere sahiptir.
Özmen vd. (2005) örgütsel bağlılık ve mesleki bağlılık üzerinde
kişinin yapmış olduğu meslek çerçevesinde sahip olduğu özelliklerin
etkili olduğunu belirtmektedir. Araştırmada bilgi işçisi olarak kabul
edilen

akademisyenlerin

bağlılık

seviyeleri

yüksek

olarak

belirtilmiştir. Yüksek düzeyde bilgi kullanımını gerekli kılan
mesleklerde örgütsel bağlılık düzeyi daha fazla olmaktadır.
Avcı ve Küçükusta (2009) konaklama işletmesi çalışanları üzerinde
yaptıkları

bir

araştırma

neticesinde

bireylerin

kendilerini

geliştirebildikleri ve yeni bir şeyler öğrenebildikleri meslekler ile
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örgütlerine daha fazla bağlı olacaklarını belirtmektedirler. Öğrenmeye
ve yeniliğe yatkın meslekler örgütsel bağlılığa daha elverişlidir.
Kanbay (2010) hemşireler üzerinde yaptığı bir araştırma neticesinde
hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeylerinin üzerinde yapmış oldukları
iş ve meslek ile ilgili tatmin düzeyleri büyük etkiye sahiptir.
Hemşireler mesleklerinde yeteri kadar tatmin olmazsa iş ya da örgüt
değiştirme yolunu seçecektir.
Şimşek ve Aslan (2012) yaptıkları araştırmada kişilerin yaptıkları
işlerde iş doyum düzeylerinin mesleğe bağlılıklarını ve örgüte
bağlılıklarını etkilediğini belirtmektedir.
Karcıoğlu ve Çelik (2012) yaptıkları araştırma da örgütsel bağlılık ve
mobbing arasında negatif bir ilişki olduğunu ve mobbingin mesleğe
olan bağlılığı etkilediğini belirtmektedir.
Selvitopu ve Şahin (2013) öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre
örgütlerine bağlılık düzeylerinin değiştiğini belirtmektedir. Lisede
çalışan öğretmenlerin örgüte bağlılıkları ilkokul öğretmenlerine
kıyasla daha fazladır.
Uysal (2013) yaptığı araştırmada stajyer öğrencilerin mesleklerine
bağlılıklarında lise türünün etkisini incelemiştir. Lise türüne göre
mesleki bağlılığın değişmediği belirtilmektedir.
Fırat (2015) yaptığı araştırmada bankacıların tükenmiş düzeylerinin
mesleğe ve örgüte bağlılıklarını etkilediğini belirtmektedir. Bankacılar
ne kadar çok tükenirse bağlılıkları da aynı oranda azalacaktır.
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Çaylıkoca (2017) yaptığı araştırma ile otel çalışanlarının mesleki
bağlılıklarının örgütsel bağlılıklarını arttırdığını belirtmektedir. Otel
çalışanları mesleklerini sevdikçe örgütlerine daha bağlı olacaklardır.
Bireylerin sahip olduğu örgütsel bağlılık düzeyinin örgütlere ve
mesleklere

göre

farklılık gösterdiği

görülmektedir.

Bireylerin

yaptıkları mesleklerde bilgi düzeylerini, yeteneklerini ve becerilerini
kullanmak istedikleri anlaşılmaktadır. Bireyler yaptıkları işler ile
mesleklerine bağlanacak ve bu da bireylerin örgüte bağlılıklarını
arttıracaktır.
3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ ETİĞİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Örgütsel bağlılık tabiri, örgüt olarak ifade edilen işletme veya farklı
kurum ve birimlerde faaliyet gösteren kişilerin gösterdiği sadakat,
duygusal bağlılık veya örgütün bir parçası olarak görme düzeyi olarak
ifade edilebilir. Teorik olarak bakıldığında örgütsel bağlılık ile iş etiği
arasından

pozitif

bir

ilişkinin

olması

gerekmektedir.

Çünkü

çalışanların örgütsel bağlılığının fazla olması o örgüt içerisindeki iyi
davranışlarında fazla olması anlamına gelecektir.
Meslek mensubunun örgütsel bağlılık düzeyi ve iş etiği anlayışının iyi
düzeyde olması aynı zamanda işletmelerin kanayan yarası hile ve
manipülasyonunun önlenmesi açısından da önemlidir. Dünya çapında
denetim faaliyeti gösteren ve literatürde dört büyüklerden biri olarak
adlandırılan Price waterhouse Coopers (PWC) tarafından 2020 yılında
dünya çapında 5.000 işletme sorumlusu ile yapmış oldukları anket

36

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

çalışmasında, katılımcıların %47’sinde son 24 ayda şirketlerinin
dolandırıcılıkla karşılaştığını ifade etmişlerdir. (PWC, 2020: 3).
PWC’nin iki yılda bir yapmış olduğu anket araştırması sonuçları
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Şekil 3: Küresel Bazda Ekonomik Suç Oranları (Kaynak: PWC, 2018: 5)

PWC’nin 2018 ve 2020 yıllarında yapmış olduğu hile anketi
sonuçlarına göre 2018 yılında ankete katılan işletmelerin %49’unda
hile ve suiistimal olduğunu ve bu oranının 2020 yılında %47 olduğunu
tespit etmiştir. Peki geride kalan ve tüm işletmelerin %53’lük kısmının
oluşturan işletmelerde hiçbir şekilde suiistimal, hile vb., uygunsuz
örneklerin olmadığı anlamını taşımadığını söylemek oldukça güçtür.
Çünkü %53’lük dilime giren işletmelerdeki sorumlular hile ve
suiistimalin farkına varmamış olma ihtimali vardır. Haliyle bu oranlar
farkındalık düzeyi arttıkça değişebilecektir.
Yerel düzeyde yapılan çalışmalarda denetim yapan bağımsız
denetçilerin %88,7’sinin denetledikleri işletmede hileli finansal
raporlamaya rastladıklarını ifade etmektedir (Aydın ve Tuğay, 2018:
300). Literatürde birçok çalışmada benzer sonuçlarla karşılaşılabilir.
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Bu durum meslek mensuplarının örgütsel bağlılık ve etik anlayış
düzeylerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
SONUÇ
İnsanların çok para kazanma hırsı, makam sahibi olabilme vb
duygular çalışma hayatında bir takım aksaklıklara ve etik dışı
davranışlara neden olmaktadır. Günümüz iş hayatında çok para
kazanma, makam ve mevki sahibi olma çalışanları erdemli ve etik
olmanın dışına itmemelidir. Burada iş etiği davranışı devreye
girmektedir. İş etiği iş yerinde genel davranış teorisini ifade ederken,
bunun uygulanış biçimini mesleki ahlak olarak ifade etmemiz
mümkündür.
Örgütsel bağlılık örgüt içerisindeki kişilerin örgüt ile duygusal bağ
kurarak özdeşleşmesini sağlarken, iş etiği anlayışı ise kişilerin
işyerindeki davranışlarında neyin iyi neyin kötü olduğunu ifade eden
ilkeleri açıklamaktadır. Bu iki husus hem örgütün performansında
hem de meslek mensubunun performansını etkileyen iki önemli
hususu ifade etmektedir.
Meslek mensuplarının bağlı bulunduğu örgütü veya firmaya ilişkin
etik kodlara yaptığı işlerde en yüksek standartlarda etik iş yapma
anlayışını temel sorumluluk olarak benimsenmesi gerekmektedir. Etik
düşüncenin gelişmesiyle vatandaşın devlete, kamu kurumlarına,
hukuka ve demokrasiye olan inancı ve güveni artacak, devleti zayıf
duruma düşüren haksızlık, yolsuzluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlik,
bütçe harcamalarındaki çarpıklığın önlenmesi sağlanabilecektir.
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Örgütsel bağlılık ise etik davranışı destekleyen ve istenen bir
durumdur. Bir meslek mensubunun bağlı olduğu kuruma sadakatle
bağlı olması daha etik davranmasında önemli bir aşama olduğu
unutulmamalıdır.
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GİRİŞ
ÖĞRETMENLİĞİN

MESLEK

OLARAK

GELİŞİMİ

VE

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ
Eğitim

kuşaklararası

iletişim

aracı

olarak

kabul

edildiğinde

öğretmenliğinde tarihin her döneminde var olduğunu söylemek
gereklidir. Modern öncesi dönemde öğretmenler, aile içerisinde aile
büyükleri, usta-çırak ilişkisinde usta, dinsel eğitimde din adamları
olarak tarihin ilk dönemlerine kadar götürülebilir. MÖ 4000’li yıllarda
ilk kez ortaya çıkan okul beraberinde çocuk üzerinde mutlak otoriteye
sahip öğretmenlik mesleğini de ortaya çıkarmıştır (İnal, 2014, s. 2526). Antik dönem Atina’sında soylu ailelerin çocuklarının bakımını
üstlenen, onları hayata hazırlayan, onların belirli beceriler kazanması
için genellikle kölelerden oluşan ve pedagog olarak adlandırılan
öğretmenler tarihteki ilk meslek elemanları arasındaki yerlerini alırlar
(Buyruk, 2015, s. 23). Modern döneme gelene kadar öğretmenler,
halkın bilgili kişiler olarak kabul ettiği din adamları ya da okur-yazar
kişiler arasından seçilirken, modern dönemle birlikte değişen eğitim
anlayışı öğretmenliğin bir meslek olarak kabul edilmesine yol
açmıştır.
Sanayi ve Fransız Devrimlerinin neden olduğu siyasi, ekonomik ve
toplumsal dönüşümler zorunlu kitle eğitimi anlayışını ortaya
çıkarmıştır. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan yeni üretim biçimleri
kırlardan kentlere göçü başlatarak yeni bir toplumsal düzen inşa
etmiştir. Bu yeni durumda kentlerdeki yaşam ve üretim biçimlerine
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uyum sağlayacak insanları yetiştirecek, Fransız Devrimi’nin ortaya
çıkardığı değerlere, aynı zamanda ulus-devlet için gerekli görülen
bilgi ve becerilere sahip vatandaşları yetiştirecek kitle eğitiminin
önemli bir unsuru olarak öğretmenlik mesleği önem kazanmıştır. Bu
durum yeni niteliklerle donatılmış insanları yetiştirecek öğretmenler
için de okulların açılmasını sağlamıştır (Büyükdoğan, t.y.).
Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip eden Osmanlı Devleti’nde de
medreselerden beslenen sistemin yerine 1848 yılında ilk kez eğitime
akılcı ve araştırıcı bir anlayış kazandırmak amacıyla sadece erkek
öğrencilerin eğitim alabileceği Dârülmuallimin-i Rüşdi adıyla ilk
öğretmen okulu açılmıştır (Şanal, 2009, s.222; Eşme, 2003). 1870
tarihinde ise Kız Rüşdiyeleri’nde eğitim verecek kadın öğretmenleri
yetiştirmek amacıyla Dârülmuallimat adıyla Kız Öğretmen Okulu
açılmıştır (Şanal, 2009, s. 221). Osmanlı Devleti’nde bu iki okul
dışında Askeri Okullar, Anaokulları ve Köy Okulları için çeşitli
isimlerle Öğretmen Okulları açılmıştır (Altın, 2011). Açılan tüm
okullara

rağmen

Osmanlı

Devleti’nin

eğitimdeki

en

önemli

sorunlarından biri öğretmen açığı problemi olmuştur.
Öğretmen açığı problemi İmparatorluktan Cumhuriyete miras kalan
bir durum niteliği taşımaktadır. Öğretmen sayısının azlığının yanı sıra
öğretmenlerin nitelikleri de önemli bir sorun olarak Cumhuriyet’in
çözmesi gereken konulardan biri olmuştur. 1923 yılında ilkokullardaki
toplam 10.102 öğretmenin sadece 2734’ü mesleki eğitim almış
öğretmenlerden oluşmaktadır. 7.111’ini medreselerden ayrılmış kişiler
oluştururken, geriye kalanlar ya sadece ilköğretim eğitimi almış ya da
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herhangi bir eğitim almamış kişilerden oluşmaktadır (Akyüz, 2008, s.
380). Hal böyleyken atılması gereken en önemli adım “öğretmen
okulları”nın açılması olarak görülmüştür.
Yaklaşık 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca da öğretmen açığı
eğitimin en önemli sorunları arasında yer almıştır. Başta nüfusun
önemli bir çoğunluğunun köylerde yaşadığı dönemde “köy öğretmeni”
yetiştirmek üzere kurulan Köy Enstitüleri’nden ülkedeki öğretmen
açığını çözeceği düşünülen “mektupla öğretmen yetiştirme”ye kadar
pek çok yol denendikten sonra öğretmen yetiştirme işi 1982’de
üniversitelere bırakılmıştır (Şahin, 2019).Tüm öğretmenlerin yeterli
pedagojik formasyona sahip olmasını hedefleyen bu uygulama (Batır,
2008, s. 528) Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar
nedeniyle zaman zaman askıya alınmıştır. 1980’ler ve 1990’larda
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yaşanan
öğretmen açığı sorunu nedeniyle lise mezunu er ve erbaşların
öğretmenlik yapmasının yolunu açan yasalar çıkarılmıştır. Ardından
tüm yüksekokul ve fakültelerin mezunlarına öğretmen olma yolunu
açan Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Sertifikası uygulaması
başlatılmıştır (Akyüz, 2008, s. 391).
1997’de eğitim fakültelerinde başlatılan Öğretmenlik Pedagojik
Formasyon Sertifikası uygulaması ülkedeki öğretmen açığı sorununu
önemli ölçüde çözmesine rağmen öğretmen nitelikleri konusunda
yeterli gelişimi sağlayamamıştır. Pedagojik Formasyon Sertifikası
uygulaması sırasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fen-edebiyat
fakülteleri ve eğitim fakülteleri arasında yeterli işbirliği sağlanamadığı
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ortaya çıkmıştır. Eğitim fakültelerinin yetersiz öğretim üyesi sayısıyla
öğretmen yetiştirme işini sürdürmeleri nedeniyle (Kızılçaoğlu, 2005,
s. 139)öğretmen nitelikleri konusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu, ayrıca
çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip öğretmen yetiştirme işi hala
sorunlu bir durumdur.
Öğretmen yetiştirme ve öğretmen niteliklerinin artırılması konusu
Milli Eğitim Şuralarında da önemli bir yer işgal etmiştir. 17. Milli
Eğitim Şurasında eğitim fakültelerinin ülkenin gereksinimlere göre
sınırlandırılması, eğitim fakültelerinin kontenjanlarının ülkenin kısa
ve uzun vadedeki öğretmen ihtiyacına göre belirlenmesi, MEB,
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve eğitim fakülteleri arasında
işbirliği

geliştirilmesi

konularında

tavsiyelerde

bulunulmuştur

(Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim, 2007, s. 22). Ancak gerekli işbirliği
ve koordinasyon sağlanabilmiş değildir.
Öğretmen yetiştirme konusundaki sorunlara ek olarak atama, yer
değiştirme

gibi

durumlarda

MEB’in

yeterince

refleksif

davranamamıştır. Böylece, öğretmen açığı sorununu çözmek için
başlatılan ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamaları da
öğretmenlik mesleğinin niteliğini ve itibarını düşüren uygulamalar
olarak olmuştur. Özellikle kalkınmada birinci öncelikli bölgelerde
uygulanan ders saati ücreti karşılığı görevlendirilen ücretli öğretmen
(Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 2018-2019, s. 2) ile boş öğretmen
norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarına Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve sözlü sınav sonucu süreli olarak
atanan sözleşmeli öğretmen (Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına, 2016)

50

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

ayrımı aynı niteliklere sahip öğretmenlerin ücretli, sözleşmeli ve
kadrolu olarak etiketlenmesine, toplum ve öğrenci nezdinde
itibarlarının zedelenmesine neden olmaya devam etmektedir.
Eğitim fakültelerinden mezun olan ya da Öğretmenlik Pedagojik
Formasyon Sertifikası sahibi olan bireylerin sayısının artmasıyla
ülkenin öğretmen ihtiyacı ve sahip olduğu öğretmen sayısı arasındaki
fark bu defa öğretmen sayısı yönünde artış göstermiştir. Bu artışla
birlikte, 1999 yılında öğretmen atamaları KPSS (o dönemdeki adıyla
Devlet Memurları Sınavı) sonuçlarına göre yapılmaya başlanmıştır
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim, 2007, s. 79). 2016 yılından itibaren
KPSS’ye ek olarak bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği,
muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil
yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri gibi konulardaki becerileri de
ölçmeyi hedefleyen mülakat sistemi uygulanmaya başlanmıştır
(Öğretmen Strateji Belgesi, 2017, s. 23). MEB’in öğretmen
niteliklerini

artırmaya

yönelik

uygulamaya

koyduğu

mülakat

sistemine ilişkin Koşar ve çalışma arkadaşları (2018, s. 155-156)
tarafından yapılan araştırmada atanan ve atanamayan öğretmenlerin
sözlü sınava ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Söz konusu
araştırmada öğretmenlik alan bilgisi ile doğrudan ilişkisi olmayan
sorulara ve sınavın adaletine yönelik yapılan değerlendirmelerin
yoğunlaştığı görülmektedir.
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Öğretmenlik, 1739 Numaralı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun (1973)
43. Maddesi’ne göre “devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili
yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak
tanımlanmaktadır. Her ne kadar öğretmenlik MEB tarafından bir
meslek olarak tanımlansa da insana belli davranış ve alışkanlıklar
kazandırması, bireyi toplumsal bir varlık haline getirmesi, kültürün
aktarımı ve toplumsal değişime yaptığı katkılar yönüyle bir mesleğin
iktisadi boyutunun ötesine geçerek (Buyruk, 2015, s. 19), Türkiye’de
idealize edilen bir noktaya taşınmıştır. Öğretmenliğin idealize edilişi
onlara bir taraftan toplum nezdinde itibar sağlamaktadır. Diğer
taraftan negatif bir yaklaşımla onların çalışma ve yaşam koşullarını
sorgulamalarını ya da dile getirmelerini mesleklerine hakaret olarak
görülmesine

ve

dolayısıyla

öğretmenlik

mesleğinin

itibarının

düşmesine neden olmuştur. Aynı zamanda, bugün gelinen noktada
öğretmenler okumadıkları, kendilerini geliştirmedikleri ve mesleğin
gerektirdiği örnek davranışları sergilemedikleri için eleştirilmektedirler (Akyüz, 1992).
Eğitim bir toplumun gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli
göstergelerden biridir. Eğitimin niteliği öğretmen, öğrenci ve veli
arasındaki iletişimin gücüyle doğrudan orantılıdır. Sacayağı olarak
ifade edebileceğimiz eğitimde önemli bir grubu temsil eden
öğretmenler, iktisadi faaliyetin ötesinde gönül verilerek yapılan bir
mesleğin üyeleridir. Meslek öncesi eğitimleri sırasında ve sonrasında
kendilerini istihdam eden devletin bir çalışanı olarak MEB’in
belirlediği insan ve çalışan tipini yetiştirmeye çalışmaktadırlar.

52

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

Öğretmenler bir taraftan toplumun ve devletin ihtiyaç duyduğu insan
ve vatandaş tipini yetiştirmekle mükellef olup, işvereni olarak devletin
taleplerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan da eğitimle
edinilen kültürel, toplumsal ve ekonomik sermaye dolayısıyla veli ile
öğrencilerin de taleplerini yerine getirme zorunluluğuyla karşı karşıya
kalmaktadırlar.

Özellikle

ulusal

sınavlar

aracılığıyla

sağlanan

ortaöğretim ve üniversite yerleştirmeleri aile ile öğrencilerin temel
başarı kriteri haline gelmiştir. MEB’in sınav sisteminden bağımsız
müfredatlar ortaya koyması da öğretmenlerin işlerini güçleştirmektedir. Ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarındaki başarısızlığın faturası
öğretmenlere kesilirken, mesleki itibarları da yerle bir edilmektedir.
İşvereni olan devletin amaçları ile velilerin amaçları arasında sıkışan
öğretmenleri ele alan bu çalışma öğretmenlerin kendi deneyimleri
üzerinden öğretmenlik mesleğine ve öğretmenliğin değişen yapısına
bakmayı amaçlamaktadır.
1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Gelişmiş ülkelerle rekabet etme amacı güden devletler, eğitim
niteliklerini çağdaş ülkeler seviyesine taşımak zorundadırlar. Eğitimin
niteliği öğretmen nitelikleriyle doğrudan orantılıdır. Dolayısıyla,
eğitimin niteliğini artırmanın en önemli unsurlarından biri öğretmen
niteliklerini artırmaktır. Türkiye’de öğretmen niteliklerinin düşük
olduğu, öğretmenlerin meslek öncesi eğitimden sonra kendilerini
geliştirmedikleri yönündeki eleştirilerin arasında öğretmenlerin içinde
bulundukları

durumları,

bu

durumlar

karşısındaki

tutum

ve

davranışlarını anlamak önem kazanmaktadır. Bu çalışma, eğitimin en
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önemli unsurlarından biri olan öğretmenlerin kendi deneyimleri
üzerinden

öğretmenlik

mesleğini

nasıl

anlamlandırdıklarını,

öğretmenlik mesleğinin bugünkü durumuna ve geleceğine yönelik
düşüncelerini anlamaya çalışmaktadır.
Bu çalışmada anlamlar, kavramlar, tanımlar, metaforlar ve sembollere
odaklanılarak (Berg, 2002, s. 3) insan toplulukları tarafından inşa
edilen toplumsal gerçekliğe (Baş, 2013, s. 17) ulaşmaya çalışan nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada araştırmacılar daha
çok kişilerin anlam dünyalarına odaklanarak verilerin toplanmasından
yorumlanmasına

varana

kadar

farklı

stratejiler

geliştirirler.

Öğretmenlerin, kendi mesleklerine yükledikleri anlamlar ile mesleğin
yaşadığı dönüşümünün anlaşılmaya çalışıldığı bu çalışmada, kişilerin
anlam dünyasına daha genişçe yer verilebildiğinden ve araştırma
sürecinde sağladığı esneklik nedeniyle gömülü teori tercih edilmiştir.
Toplumsal teorinin toplumsal dünyadan ayrı düşünülemeyeceğini
varsayan gömülü teori, verilerin toplanması aşamasından analiz
sürecine kadar sistematik ve aynı zamanda esnek bir yönerge sunar
(Charmaz, 2015, s. 20).
Bu çalışma gömülü teori yaklaşımıyla 02.05.2017-13.05.2017 tarihleri
arasında Ardahan’da ve 24.05.2017-09.06.2017 tarihleri arasında
Karabük’te 4 farklı ortaokulda çalışan toplam 14 öğretmenle
görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tamamı
gönüllü katılım formunu imzalayarak araştırmaya katılmışlardır.
Görüşmelerin tamamı ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve kayıtlar
birebir deşifre edilmiştir. Çözümlenen görüşmeler araştırma sürecinde
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tutulan memolar ile karşılaştırmalı olarak Maxqda nitel veri analiz
programında sırasıyla açık kodlama, eksenel kodlama ve seçici
kodlama süreciyle ele alınmıştır. Analizler neticesinde elde edilen
kodlar bir araya getirilerek, kategorik ve kavramsal dayanaklar
oluşturulmaya başlanmıştır.
2. KATILIMCILARIN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ
Öğretmenlerin daha çok alt sosyoekonomik statüden geldiğine yönelik
literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar
öğretmenlerin

düşük

gelirli

ve

eğitimli

ailelerden

geldiğini

göstermektedir (Çiftçi, ve Özcan, 2014, s. 378). Araştırmaya katılan
on dört öğretmenin anne ve babalarının eğitim düzeylerine
bakıldığında üç öğretmenin annelerinin okur-yazar olmadığı, on
birinin annesinin ise ilkokul mezunu olduğu görülmüştür. Babalarının
eğitim düzeyine bakıldığındaysa katılımcılardan birinin babası okuryazar olmayıp, altısının babası ilkokul, birinin babası ortaokul, altı
öğretmenin babası lise mezunudur. Halil Buyruk’un (2015, s. 345)
çalışmasında da öğretmenlerin çoğunlukla alt sosyo-ekonomik grup
arasından geldikleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin anne ve babaları
çoğunlukla yetiştirdikleri öğretmen evlatlarının eğitimleri üzerinde
durduklarından

çeşitli

nedenlerle

kendi

eğitimlerine

devam

edememişlerdir. Katılımcılardan biri (Öğretmen 2, K, 29), “babasının
1980’li yıllardaki siyasi ortam nedeniyle okuldan ayrılmak durumunda
kaldığını aynı şekilde annesinin de ataerkil toplumsal cinsiyet anlayışı
nedeniyle ailesi tarafından okutulmadığını bu yüzden ikisinin de
kendilerini çocuklarının eğitimine adadığını” belirtmektedir. Anne ve
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babalarının eğitimlerini sürdürememeleri öğretmenlerin de çeşitli
zorluklar yaşamalarına neden olmuş ve bu sorunlar karşısında eğitim
onlar için tek yaşam stratejisine dönüşmüştür.
Ailelerinin yaşadıkları sorunlar karşısında “tek seçeneklerinin okumak
olduğunu düşünen öğretmenler, bir anlamda öğretmenlik mesleğini
garanti meslek olarak görme” (Öğretmen 8, K, 40; Öğretmen 10, K,
38; Öğretmen 12, E, 33) eğilimindedir. Öğretmenliği tercih etme
nedenlerine bakıldığında temelde iki neden öne çıkmaktadır. İlki
sevilen bir öğretmenin etkisi, ikincisi ise üniversite sınavında alınan
puanın onları öğretmen olmaya itmesidir. Sosyoekonomik nedenlerin
ağır basması sebebiyle öğretmenler mezun olduktan sonra KPSS’ye
hazırlanarak bir an önce mesleğe başlama eğilimindedir. Bu nedenle,
görüşme yapılan öğretmenlerin tamamı lisans mezunudur. Lisansüstü
eğitim yapma isteği taşıyanlar ise “ya KPSS’nin verdiği ağır zihinsel
yükü atlattıktan sonra” (Öğretmen 2, K, 29; Öğretmen 5, E, 31) ya da
“buradaki hizmet yılımı tamamladıktan sonra cevabını” (Öğretmen 1,
E, 29; Öğretmen 3, K, 29; Öğretmen 4, E, 27) vermektedirler.
KPSS’nin getirdiği ağır yük özellikle yeni mesleğe başlayan tüm
öğretmenler tarafından dile getirilen bir sorundur. Öğretmenlerin
özellikle KPSS hazırlık süreci ve atama bekleme sürecinde ruhsal
olarak önemli sorunlarla karşılaştıkları ve uzun yıllar bu sıkıntılardan
kurtulamadıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanında bulundukları şehirde
lisansüstü eğitim almak istedikleri bölümün olmaması ya da istedikleri
alanda eğitim alabilecekleri bölümün olduğu kente ulaşım maliyetleri
nedeniyle bu isteklerini erteledikleri görülmektedir.
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3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
3.1. Öğretmenlik Gönül İşidir
Öğretmenliğin profesyonel bir iş olarak ortaya çıkmasından bugüne
kadar bir öğretmende bulunması gereken nitelikler defalarca tartışma
konusu olmuştur. Her türlü tartışma öğretmenliği bir meslek olmanın
ötesinde idealize eden bir noktaya taşımaktadır. Öyle ki Kazım Nami,
Muallimin Meslek Ahlakı isimli eserinde öğretmenin gönüllü, sabırlı,
neşeli, hassas, bilgili ve gerektiğinde kendi nefsinden bile feragat eden
kişi olması gerektiğini vurgular. O’na göre öğretmen her şeyden önce
işini, bilgi edinmeyi ve çocukları sevmelidir. Ayrıca öğretmen maaşı
konusunda yakınmamalıdır. Çünkü ona verilen maaş işinin karşılığı
değil, geçimi için verilen paradır (Yüksel, 2018). Öğretmenliğe
yüklenen bu anlamlar nedeniyle öğretmenlik, bir meslek olmanın
ötesinde toplumun maddi ve manevi değerlerinin genç kuşaklara
aktarılmasında,

toplumsal

değişimin

yönü

ve

niteliğinin

belirlenmesinde gönüllü olarak yapılan bir iş olarak görülmektedir.
Öğretmenlik, bir meslek eğitimi sonrası kazanılan, bir işverene tabi
olunan ve karşılığında belli bir ücretin alındığı meslek olmasına karşın
Akyüz’ün (1992, s. 116) de ifade etiği gibi toplum tarafından idealize
edilmesi sonucu öğretmenlerin aza kanaat etmesi gerektiği kanısı
oturmuştur. Hatta bu durum, öğretmenler arasında maddi taleplerin ve
kaygıların konuşulmasının da ayıp olarak görülmesine neden
olmuştur. Bu kanı katılımcılar arasında da yaygındır. Öğretmen 1, (E,
29) “Bir sıkıntım yok öyle bir durumum dahi olsa, o zaman düşük
ücretle çalışan insanlara haksızlık edeceğimi düşünüyorum” diyerek
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kendi durumunu diğer insanlarla kıyaslamaktadır. Kendilerine maddi
konulara yönelik yöneltilen soruları yanıtlarken rahatsız oldukları
açıkça gözlenmiştir. Her ne kadar eşi çalıştığı için maddi sorunları
olmadığını belirtseler de özellikle bekâr olan ya da eşi çalışmayan
öğretmenlerin durumlarının zor olduğunu belirtmektedirler. Öğretmen
maaşlarının az olduğunu ifade etmelerine rağmen toplumla kıyaslama
yaptıklarında kendilerinden daha az kazanan insanlara haksızlık
yapacaklarını, öğretmenliğin maddi kaygıların ötesinde bir iş
olduğunu belirtilmektedir.
Öğretmenlik mesleğinin para kaygısıyla yapılamayacağı konusunda
hemfikir olan öğretmenlerin, “mesleklerini sürdürmelerini sağlayan en
önemli motivasyon kaynağının çocuklara karşı besledikleri sevgi ve
onların hayatlarında değişim yaratabilmeye yönelik inançları” olduğu
görülmektedir. Maddi konulara utanarak cevap veren öğretmenlerin
maddi konulardaki eksikliği manevi anlamda aldıkları hazla
dengelemeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Mesleklerine ve çocuklara
karşı besledikleri sevgiye rağmen şartların gün geçtikçe ağırlaştığı ve
mesleklerinden beklentilerinin azaldığı anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin genel kanısı “öğretmen ve öğrenci profilinin her geçen gün
değiştiği” yönündedir. Buna ek olarak sıkça dile getirilen sistemsel
sorunlar nedeniyle “mesleklerini sürdürme konusunda zaman zaman
umutsuzluğa kapıldıkları” (Öğretmen 2, K, 29) anlaşılmaktadır.
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Öğretmenlik mesleğinin toplum içinde anlamı zamanla zayıflamasına
rağmen öğretmenler mesleklerini idealize etmeye devam etmekte ve
öğretmenliği

“fedakârlık”

(Öğretmen

7,

E,

47),

“zorluklara

katlanmak” (Öğretmen 3, K, 29), “yol göstericilik” (Öğretmen 13, K,
44), “topluma yararlı birey yetiştirmek” (Öğretmen 6, E, 28), “insana
dokunmak” (Öğretmen 5, E, 31) ve “kutsal bir meslek” (Öğretmen 8,
K, 40) olarak tanımlanmaktadırlar. Yaşanan tüm zorluklara rağmen
çocuklar

üzerinde

ortaya

çıkan

değişimle

mutlu

olmaya

çalışmaktadırlar. Öğretmenliğin idealize edilmesi konusunun özellikle
öğretmen maaşlarının yetersizliğini görünmez bir duruma taşırken,
cılız bir ses olarak uzun yıllardır öğretmen maaşlarının yetersizliği
konusu tartışılmaya devam etmektedir. Öğretmen maaşlarının düşük
olması öğretmenlerin yaşam kalitelerini, kültürel ve sosyal faaliyetlere
katılımlarını engellediği gibi mesleklerine yönelik ortaya çıkan
yenilikleri takip etmelerinin ve kendilerini mesleki anlamda
geliştirmelerinin önünde bir engel de oluşturmaktadır (Buyruk, 2015,
s. 104).
3.2. Mesleki Gelişim
MEB ve diğer kurumların yetkililerinin özellikle üzerinde durduğu
konulardan biri olan öğretmenlerin kendilerini yetiştirmeleridir.
Kendini yetiştirme, tüm mesleklerde olduğu gibi öğretmenlik
mesleğinde de büyük öneme sahiptir. Gelişen toplumsal, teknik ve
teknolojik durumlara ayak uydurma becerisi kazanmak, öğretmenlerin
değişen öğrenci profilini anlamalarını ve onların ihtiyaçlarını
karşılamalarını sağlayan önemli bir durumdur. Öğretmenlerin mesleki
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becerilerini artırma konusu Türkiye’nin önemli bir sorunudur.
Öğretmenlerin mesleğe girmeden önce alınan öğretmenlik meslek
bilgisiyle uzun yıllar görevlerini devam ettirdikleri ortaya çıkmıştır.
Meslekleriyle ilgili yeni durumları takip etmeyen öğretmenlerin
değişen öğrenci profili karşısında başarılı olamayacağı açıktır. Bu
bağlamda MEB tarafından uygulanan Hizmet İçi Eğitimler önemli
faydalar sağlamaktadır. Ancak sayısal olarak yeterli olmaması ve
eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılması sebebiyle eğitim-öğretim
faaliyetlerinin aksaması sorun oluşturmaktadır. “Değişen dünyada
eğitimin sabit kalamayacağını” (Öğretmen 4, E, 27) belirten katılımcı,
MEB tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerin bu konudaki
başarısını

anlatırken

“yapılan

eğitimlerin

tüm

öğretmelerin

ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmadığını” (Öğretmen 4, E, 27) da
belirtmektedir. “Her branş için sağlanan hizmet içi eğitimlerin
kalitesi”ne (Öğretmen 4, E, 27) vurgu yapan aynı katılımcı “bu
eğitimlerin her bir öğretmene sağlanamadığı ve özellikle bu
eğitimlerin eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle
derslerin boş geçmesine neden olduğu” (Öğretmen 4, E, 27) için
eleştirmektedir. Kendisi de her fırsatta bu eğitimlere katılmaya
çalıştığını belirtmiş, “bu eğitimlerin yaz aylarına alınması ve her bir
öğretmeni kapsayacak nitelikte olmasının başarıyı artıracağını”
(Öğretmen 4, E, 27) ifade etmiştir.
21. yüzyılda ortaya çıkan yeni toplumsal durumlar, çağdaş anlayışlar
geliştirilmesini ve bunların uygulanmasını sağlayacak hizmet içi
eğitimleri zorunlu kılmaktadır. Toplum üzerinde değişiklik etkisi
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yaratan ilk grup olan öğretmenlerin de hizmet içi eğitimlerle çağın
gerekliliklerine hazır hale gelmeleri gerekmektedir (Tutkun ve
Aksoyalp, 2010, s. 369). MEB’in sürdürdüğü Hizmet İçi eğitimlerin
kalitesinin yüksek olmasına rağmen tüm öğretmenleri kapsayacak
sayıda eğitimin verilememesi öğretmenlerin kendi kendilerini
yetiştirme çabalarını ortaya çıkarmaktadır.
Çağdaş toplumlarda öğretme süreçleri belirli kurallara göre davranma
yerine öğretmenin öğretim süreçlerinde uygun gördüğü değişiklikleri
yapmalarını sağlayan bir nitelik kazanmıştır (Tutkun ve Aksoyalp,
2010, s.369). Araştırma sürecinde mesleki gelişimle ilgili olarak
sorulan sorulara genellikle müfredat ve ders içerikleriyle ilgili
cevaplar verilirken öğretim yöntem ve tekniklerini çoğunlukla “sınıf
içi iletişim ve ders deneyimleriyle geliştirdiklerini” (Öğretmen 2, K,
29; Öğretmen 5, E, 31) belirtmektedirler. Ancak bu tek başına yeterli
bir gelişim sağlayamamaktadır. Türkçe dışında yazılmış dillerdeki
eğitim kitaplarını okuma, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerini
anlama ve takip etme yeterli düzeyde değildir. Yeni eğitim
teknolojileri ve çağa uygun şekilde geliştirilen eğitim tekniklerini
takip etmek açısından yabancı dil bilgisi de mesleki gelişim için önem
arz etmektedir. Bu bağlamda görüşme yapılan 14 öğretmenden sadece
ikisi basit düzeyde (Öğretmen 4, E, 27; Öğretmen 7, E, 47), biri ise
ileri düzeyde (Öğretmen 12, E, 33) İngilizce bildiğini ifade etmiştir.
“Yabancı dil bilmeme durumlarının kendileri için büyük bir eksiklik
olduğunu belirten öğretmenler, genellikle okullarda aldıkları yabancı
dil dersleri sonucu ortaya çıkan öğrenememe korkusunun yabancı dil
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öğrenmelerinin önünde engel olduğu fikri”ni (Öğretmen 2, K, 29;
Öğretmen 8, K, 40) benimsemişlerdir. Öğretmenlerin yabancı dil
konusundaki eksiklikleri eğitim fakülteleri tarafından hazırlık sınıfları
gibi uygulamalarla kolaylıkla çözülebilecek bir konu olmasına rağmen
bu konuda eğitim fakültelerinde herhangi bir uygulama söz konusu
değildir.
3.3. Müfredat ve Gerçekler
Eğitimle elde edilen görece yüksek statülü mesleklerin ortaya çıkışı,
ulus

devletlerin

ve

yeni

üretim

sistemlerinin

taleplerinin

karşılanmasının yanı sıra, eğitim teknolojileri ve öğretim tekniklerinin
gelişimine de olanak sağlamıştır. Psikoloji biliminin ve eğitim
teknolojilerinin gelişimiyle birlikte yeni öğretim metod ve teknikleri
geliştirilmiştir. Özellikle Türkiye’de son dönemde benimsenen
yapılandırmacı eğitim anlayışı eğitim fakültelerinde verilen eğitimin
içeriğini

değiştirmiştir.

yapılandırmacı

eğitim

Bununla
yaklaşımına

birlikte
göre

öğretmenlerden
eğitim

vermeleri

istenmektedir. Yapılandırmacı eğitim bilginin öğrenilme biçimiyle
ilgili

bir

yaklaşımdır.

Bilginin

nasıl

bilinebildiği

ve

nasıl

öğrenilebileceği konusu yüzyıllardır filozoflar tarafından tartışılmıştır.
Yapılandırmacılığı insanların dünyaları hakkındaki bilgilere nasıl
sahip olduklarını açıklamak için kullanan Jean Piaget, kişinin dünya
ile etkileşime girdikçe öğrendiği ve deneyim kazandığını ifade eder
(Brooks ve Brooks, 1993, s. ix).
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Yapılandırmacı eğitim için öğrencilerin bakış açılarını anlamaya
çalışmak çok önemlidir. Öğrencilerin bakış açılarının öğrenilmesi okul
deneyimlerinin anlamlı hale gelmesini sağlar (Brooks ve Brooks,
1993, s. 60). Yapılandırmacı yaklaşım öğrenmeyi bilgi aktarma
sürecinden çıkararak soru sorma, araştırma, problem çözme gibi
öğrencinin sürece aktif bir şekilde katıldığı ve bilgiyi yapılandırdığı
bir süreç olarak görür. Öğrencilere gerçek hayatta karşılaşabilecekleri
problemlerin

çözümünde

gerekli

olan

bilgi

ve

becerilerin

kazandırılması hedeflenir (Çiftçi, Sünbül ve Köksal, 2013, s. 282).
Yapılandırmacı eğitimde öğretmenin en önemli rollerinden biri
öğrenciyi dinlemektir (Brooks ve Brooks, 1993, s. 62). Öğretmen,
öğrenciyi dinleyerek ona bilgiyi edinme sürecinde yol gösterici olma
rolünü üstlenir.
Türkiye’de

uygulanmaya

başlandığı

2005

yılından

bu

yana

yapılandırmacı yaklaşımla okullarda önemli sorunlarla karşılaşılmıştır.
Karacaoğlu ve Acar (2010, s. 54-55) tarafından yapılan araştırmada
uygulama için gerekli sürenin ders saatleri ile uyuşmaması, konuyla
ilgili öğretmenlerin bilgi eksikliği, hizmet içi eğitimlerin etkisiz ve
yetersiz olması, programların yeterince esnek olmaması ve bölgesel,
ekonomik gibi farklılıkların yeterince dikkate alınmaması nedenleriyle
uygulamada önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Yapılan görüşmelerde
de öğretmenlerin yapılandırmacı eğitimi uygulayamadıkları sonucu
ortaya çıkmıştır. Nitekim, araştırmada da “beş yıllık öğretmenlik
hayatı boyunca yapılandırmacı eğitimi sınıf içerisinde gerçekçi bir
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şekilde uygulanamadığı ve aslında elde edilen tecrübeyle öğretmen
tekniklerinin geliştirildiği” (Öğretmen 1, E, 29), belirtilmiştir.
Yapılandırmacı eğitimin en önemli özelliklerinden biri sınıf içinde
öğrenme materyalleri, öğrenme süreleriyle ilgili esneklik sağlamasıdır.
Ancak Türkiye’de uygulanan merkezi müfredatla bir taraftan
yapılandırmacı

eğitim

anlayışı

benimsenirken,

diğer

taraftan

yapılandırmacı eğitim anlayışının aksine öğretmeni saf dışı bırakan bir
uygulama sürdürülmektedir. Dewey (2014, s. 70), bu durumu
öğretmenin grup dışına itilmesi olarak görmektedir. Ona göre
deneyimin gelişimi toplumsal etkileşim yoluyla gerçekleşir ve
öğretmen grubun olgun bir üyesi olarak öğrenme sürecine dâhil olur.
Merkezden planlanan müfredatın kısıtlı bir zaman diliminde ve çeşitli
engellere

rağmen

yetiştirilmesi

zorunluluğu

öğretmeni,

onun

deneyimlerini öğrenme sürecinden uzaklaştıran bir uygulamaya
dönüşmektedir.
MEB’in müfredatı çerçevesinde öğretmenlerden beklenen eğitim
tekniklerinin uygulanma imkânının olmaması, sınıfların kalabalık
olması, eğitim materyallerinin yetersiz olması gibi nedenlerle işe
yaramadığı düşüncesine sahip olan öğretmenler, “bu teknikler yerine
çoğunlukla soru-cevap ve sözlü anlatım tekniği dışında akıllı
tahtalardan önemli ölçüde faydalandıklarını” (Öğretmen 1, E, 29)
belirtmiştir. “Meslek öncesi eğitimleri sırasında öğrendikleri teorik
bilgileri öğrencilerine uygulayamadıkları”nı (Öğretmen 2, K, 29)
belirten öğretmenler, “edindikleri tecrübeler ve sahip oldukları öğrenci
profiline uygun olarak geliştirdikleri kişisel öğretim tekniklerini
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uyguladıklarını” (Öğretmen 11, E, 32) ifade etmektedirler. “Sınıf
mevcudunun fazla olması (Öğretmen 3, K, 29), ders saati süresinin
yetersiz kalması (Öğretmen 10, K, 38), gün içerisinde öğrencinin
gördüğü ders sayısının fazla olması (Öğretmen 4, E, 27), fiziki
imkânların

ve

öğrenci

profilinin

MEB’in

beklentilerini

gerçekleştirmeye uygun olmadığı görüşü (Öğretmen 1, E, 29)” sıklıkla
dile getirilen sorunlar arasında yer almaktadır.
“İller, okullar hatta aynı okuldaki sınıflar arasında bile öğrenci
profilinin ve öğrenciler arasındaki öğrenme biçimlerinin çok fazla
değişebildiği bu nedenle öğretme biçimlerini de sınıfın ortalamasına
göre belirlemek durumunda kaldıklarını” (Öğretmen 3, K, 29;
Öğretmen

10,

K,

38)

belirten

öğretmenler,

meslek

öncesi

eğitimlerinde öğrendikleri bilgileri uygulama imkânı bulamadıkları
konusunda benzer görüşler dile getirmektedirler. Teorik bilgilerini
uygulamaya
geliştirdikleri

aktaramayan
farklı

öğretmenler

metodlarla

çoğu

öğrencilere

zaman
katkı

kendi

sağlamaya

çalışmıştır.
Eğitim kültürün gelecek nesillere aktarımında ve genç kuşakları belli
bir

yönde

şekillendirme

düşünüldüğünde

eğitilmek

amacı
istenen

taşıyan

bir

öğrencinin

araç

olduğu

sosyoekonomik

durumu, zihinsel, fiziksel ve psikolojik durumları göz önüne alınarak
uygulanacak yöntem ve tekniklerin ülkenin sosyoekonomik durumuna
göre düzenlenmesi, verilmek istenen eğitimin niteliğini de artıracaktır.
Aktarılmak istenen kültür toplumdan topluma değiştiğine göre eğitim
yöntemlerinin de kültürel niteliklere sahip olması zorunludur.

65

Katılımcılardan Öğretmen 3 (K, 29), “ulusal sınavlarda başarısız olan
okullarının

seviyesini

artırmak

amacıyla

öğretmenlerin

kendi

aralarında öğrencileri paylaştıkları ve koçluk sistemi adı verdikleri bir
yöntemle öğrencileri sınava hazırladıklarını” aktarmıştır. Aynı
zamanda “koçluk sisteminin öğrencinin ailesi tarafından uygulanması
gereken ödev kontrol sisteminden başka bir şey olmadığını” dile
getirmiştir (Öğretmen 3, K, 29). Ancak Türkiye’nin şartları göz önüne
alındığında sosyoekonomik seviyesi düşük ailelerin bu durumun
bilincinde olmaması ve öğretme işini tamamen öğretmene bırakmaları
nedeniyle öğretmenler ailelerin yapmaları gereken işleri de yapmak
durumunda kalabilmektedirler. Öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki
öğrencilerin sosyoekonomik durumuna göre eğitim anlayışlarının da
değiştiği görülmektedir.
Sosyoekonomik statüsü yüksek ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü
okullarda öğretmenlik yapan öğretmenler, MEB’in hedeflerini
gerçekleştirmenin yanı sıra öğrencilerin ulusal sınavlarda da başarılı
olmaları için çaba sarf etmektedirler. Öğretmenlerin bir bölümü,
“müfredata ek olarak sınavlara yönelik çalışmalar da yaptıklarını”
(Öğretmen 8, K, 40; Öğretmen 11, E, 32) belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin işi, eğitimle sınırlı kalırken sosyoekonomik statüsü
düşük ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullarda öğretmenlik
yapan öğretmenler ise “öğrencilerine eğitim vermenin dışında onların
fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarıyla da ilgilenmek durumunda
kaldıklarını” (Öğretmen 5, E, 31; Öğretmen 6, E, 28; Öğretmen 10, K,
38), ifade etmişlerdir. Katılımcı Öğretmen 10 (K, 38), “kış aylarında
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çocukların yırtık ayakkabıyla okula geldiklerini ve okuldaki
öğretmenlerin bunu düşünmek zorunda kaldıklarını” anlatırken
“çocuğun yaşam kavgası varken okuldaki derslerine nasıl adapte
olsun?” diye sormaktadır. Bu durumda öğretmenlerin temel işi
çocuğun yaşam kavgasına yönelmek durumunda kalmak şeklinde de
ifade etmek mümkündür.
Öğrencilerin günlük kıyafet, okul kıyafeti ya da ek kaynak gibi
konularda yaşadığı sorunları çözmek için öğretmenler, “valilikle,
kırtasiye ya da kıyafet satan esnaflarla görüşmeler yaparak bu
sorunları çözmeye çalıştıklarını” (Öğretmen 6, E, 28; Öğretmen 7, E,
47; Öğretmen 10, K, 38) belirtmiştir. “Öğrencilerin temizlik
alışkanlığı kazanmasından çocuklarını okula göndermek istemeyen
ailelerle görüşmeler yapmaya kadar geniş bir alanda çalışmak
durumunda kaldıklarını” (Öğretmen 6, E, 28; Öğretmen 7, E, 47)
ifade etmişlerdir. Gelir farklılıkları bulunan öğrenciler arasındaki farkı
kapatma ve öğrencilerinin büyük hedeflere sahip olmasını sağlama
noktasında kaliteli öğretmenlerin etkisi tespit edilmesine (Farr, 2010)
rağmen MEB tarafından dayatılan merkezi müfredatlar öğretmenlerin
öğrenci üzerindeki etkisini azalttığı görülmektedir.
3.4. Başarı Kriteri
Türkiye’nin eğitim sisteminde başarılı ve başarısızlık kriteri ulusal
sınavlarda alınan sonuçlarla değerlendirilmektedir. Ulusal sınavlarda
yüksek puan alan öğrenciler başarılı, düşük puan alan öğrenciler ise
başarısız olarak kabul edilmektedir. Ancak ulusal sınavlarda
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ölçülmeyen farklı zeka tiplerine sahip öğrenciler eğitim sisteminin alt
basamaklarından itibaren eğitimden ayrılmak durumunda kalmaktadır.
Öğretmenlerin neredeyse tamamı öğrencilerinin başarılarını iyi insan
olmalarına göre değerlendirdiklerini ifade etmektedir. Derslerdeki
başarılarını

sadece

çalıştıklarında

sınav

kâğıdı

çocukların

üzerinden

gerçek

değerlendirmeye

potansiyellerini

ortaya

çıkaramayacaklarını belirten katılımcılardan Öğretmen 2 (K, 29);
“Bize iyi insan lazım. Adam eğer belediyede çöpçülük yapacaksa, bunu
küçümsemek maksadıyla söylemiyorum yani en alt kademeden en üste
anlamında kullanıyorum, orada eğer temizlik işçisi olarak bile çalışacaksa
işini düzgün yapacak veya profesör mü olacak işini düzgün yapacak. Mesela
çok fazla görüyoruz profesör olmuş ama eşine şiddet uygulayan da var.
Maden işçilerinin öldüğü kazada çizmelerimi çıkarayım da devlet malı
kirlenmesin diyen de var. Bize öyle insan lazım böylesi değil”

şeklinde

kendi başarı kriterini aktırmaktadır.
Katılımcılardan Öğretmen 5 (E, 31) de benzer şekilde “herkesin kendi
kişisel potansiyelinin olduğu ve buna göre de ilgi alanlarının
değiştiğini bu yüzden gerçek başarının çocuğun ilgisi ve potansiyeli
olmayan bir alanda yarışa sokularak tespit edilemeyeceğini”
vurgulamaktadır.
öğrencilerin

Öğretmenler

potansiyelleri

değerlendirirken

ailelerin

ve

genellikle
ahlaki

çocuklarının

başarı

kriterlerini

yeterlilikleri

üzerinden

toplumsal

statüsünü

yükselteceğini düşündükleri mesleklere yönlendirme eğiliminde
oldukları anlaşılmaktadır. Öğretmenler her ne kadar öğrencilerin farklı
zekâ türlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünseler de veliler
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ve okul idarecileri öğretmenlerden öğrencilerin sınav puanlarını
yükseltmelerini beklemektedirler.
Raymond Boudon öğrencilerin başarı ihtimallerinin eğitim alanındaki
potansiyelleri kadar ailesinin toplumsal konumuyla dailgili olduğunu
ifade etmektedir (Jourdain ve Naulin, 2016, s. 59). Pierre Bourdieu da
Boudon’a benzer şekilde ailelerin kısa ve uzun vadedeki kazanç
hesapları doğrultusunda eğitim kararları aldıklarını ancak bu
kararların kişinin habitusu aracılığıyla şekillendiğini iddia eder. İkinci
Dünya Savaşı sonrası uzmanlığa dayalı mesleklerin ortaya çıkışıyla
birlikte, eğitim büyük halk kitlelerinin toplumsal statü yükseltme aracı
haline (Buyruk, 2015, s. 28), üniversite diplomaları da iyi yaşam
koşullarıyla eş anlamlı hale gelmiştir (Kaya, 2016, s. 128). Ancak
eğitimin toplumsal statüyü belirleme özelliği alınan eğitimin niteliğine
göre değişmektedir. Kişinin toplumsal kökeni, cinsiyeti, ikamet ettiği
yer gibi değişkenler de akademik başarıda eğitimin niteliği kadar
önemlidir (Jourdain ve Naulin, 2016, s. 52). Görüşmelerden elde
edilen verilere göre, çocuklarının daha kaliteli bir hayata sahip
olmasını isteyen aileler, çocuklarını eğitim kurumlarının en üst
basamağına ulaştırma yarışı içine girmişlerdir. Bu yarış içerisinde
ailelerin öğretmenlerden beklentileri artmaktadır. Buna paralel olarak
öğretmenlerin bakış açılarında da önemli değişimler meydana
gelmiştir.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda (1973) Tük Milli
Eğitiminin amaçları milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyen ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen
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bir vatandaş yetiştirmek, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu
bakımından dengeli ve insan haklarına saygılı, özgür ve bilimsel
düşünme kapasitesine sahip bireyleri yetiştirmek ve kişilerin ilgi ve
yeteneklerini geliştirerek onların kendilerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğuna hizmet edecek bireyler yetiştirmek şeklinde
ifade edilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanunu’na bakıldığı zaman
okullarda eğitilen öğrencilerin iyi insan ve iyi vatandaş olarak
yetiştirilmelerinin, bu insanların mutlu olacağı işlerde çalışmalarının,
topluma hizmet etmelerinin sağlanması esas görev olarak ortaya
çıkması gerekmektedir. Oysa toplumsal ve bireysel ahlakın sınav
başarısının arkasında kaldığı görülmektedir. Bu durum, görüşmeci
öğretmenlerin de sıklıkla dile getirdiği üzere “başarı kriterlerinin
aileler ve öğretmenler açısından farklılaşmasına neden olmaktadır ve
çoğu zaman bu iki grup karşı karşıya gelebilmektedir” (Öğretmen 2,
K, 29; Öğretmen 3, K, 29).
3.5. Veli-Öğretmen İletişimi
2003 yılında MEB tarafından uygulanmaya başlayan ücretsiz ders
kitabı uygulaması (Ders Kitapları Hakkında, t.y., s. 2) ile öğretmenler
ve veliler arasında bir çatışmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur.
MEB ortak müfredatın sürdürülmesi ve satın alma gücü bulunmayan
öğrencilerin de eşit şartlarda eğitimden yararlanmalarını sağlamak
amacıyla öğretmenlerin derslerde ek kaynak kullanımını ya da
öğrencilere ders dışında kullanmaları için ek kaynak önerisinde
bulunmasını yasaklamıştır. Buna rağmen veliler bu kitapların sınava
hazırlık aşamasında yetersiz olduğunu düşünerek öğretmenlerden ek
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kaynak kullanması ya da sınava hazırlık sürecinde yararlanmak
amacıyla ek kaynak önerilmesi talebinde bulunmakta, hatta zaman
zaman bu konuda öğretmene baskı yapmaktadır.
Müfredat ve sınav sistemi arasındaki uçurum da veli ile öğretmeni
karşı karşıya getiren başka bir konudur. Müfredatta yer almasına
rağmen, ulusal sınavlarda yer verilmeyen dersler, bu derslerin
öğretmenleri başta öğrenci ve veliler ile sonrasında da zaman zaman
okul idarecileri tarafından değersizleştirilmişlerdir. Müfredatta yer
almasına rağmen akademik başarının öncelendiği bir sistemde ulusal
sınavlarda yer alan dersler temel ders olarak görülürken ulusal
sınavlarda yer almayan dersler gereksiz ders olarak görülmektedir.
Katılımcılardan Öğretmen 3 (K, 29), “ulusal sınavlarda yer alan
derslerin temel ders olarak algılandığını bunun dışındaki derslerin
işlevsiz olarak görüldüğünü, bu yüzden ulusal sınavlarda yer almayan
derslerin ve bu derslerin öğretmenlerinin gereksiz görüldüğünü”
aktarmaktadır.

“Spor

ve

sanat

derslerinin

çocuğun

kişisel

gelişimindeki etkisi”ne vurgu yaparken “bu derslerin müfredattan
kaldırılmasının yetersiz bir neslin yetişmesine neden olacağını” ifade
etmektedir. Verdiği bir örnekle bu durumu kısaca özetlemektedir.
“Makasla bir kumaşı kesecek ölçmesi gerekiyor. Cetvelle ölçüyor. 8. Sınıf
öğrencisi soruyor 0’dan mı başlayacağım?” (Öğretmen 3, K, 29).

Eğitim kişinin toplumsal yaşama hazırlanmasında tek boyuta
indirgenip başarının tek kriteri akademik başarıya odaklandığında
öğretmenler de öğrenciyi şekillendiren, toplum tarafından idealize
edilen kutsal kişi rolünden öğrenciyi sınava hazırlayan kişiye
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dönüşmektedir. Bu durum özellikle veli öğretmen iletişiminde ortaya
çıkmaktadır. Veliler öğretmenlerden daha fazla sınav odaklı
çalışmalarını beklemeye, taleplerini yerine getirmeyen öğretmenlerin
derslerindeki

uygulamalarını

sorgulamaya,

verdikleri

notları

eleştirmeye kadar gidebilmektedir. Veliler çocuklarının geleceğini
belirleyecek sınavlarda başarılı olmaları için ekonomik güçleri
oranında ya dershaneye göndermekte ya da özel ders almalarını
sağlamaktadır. Bu durum özel ders veren ya da dershanede ders veren
öğretmenler

ile

okuldaki

öğretmenlerin

kıyaslanmasına

yol

açmaktadır. Bu kıyaslama sonucu okulda ders veren öğretmen
niteliksiz öğretmen olarak görülmekte ve veli ile öğrenci nezdinde
itibarsızlaşmaktadır.
Görüşmeler sırasında öğretmenler tarafından sıklıkla “velilerin kendi
görev ve sorumluluklarını da öğretmene yükledikleri” (Öğretmen 14,
K, 44) dile getirilmektedir. “Öğretmenler velilerin çocuklarının
ödevlerini ve çözdükleri soruları kontrol edip çocuğun eksik olduğu
konulara yönelik kendileri ile istişare etmelerini beklerken velilerin
öğretmenlerle görüşmeleri sırasında öğretmenin iş yapma biçimlerini
sorguladıkları, onları yönlendirmeye çalıştıkları” (Öğretmen 3, K, 29;
Öğretmen 5, E, 31) ifade edilmiştir. Veliler çoğunlukla kendi
çocuğunun özel olduğunu, ona özel ilgi gösterilmesi gerektiğini
düşünürken, öğretmenler ise velilerle görüşmeleri işlerine müdahale
olarak görmektedirler.
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Veli, öğrenci ve öğretmen arasında kurulması gereken bağ tarafların
eğitime

bakışlarının

farklı

oluşu

nedeniyle

çatışmaya

dönüşebilmektedir. Veliler öğretmenlerin çocuklarla ilgilenmediğini,
onların

ihtiyaçlarını

öğretmenler

de

anlayamadıkları

velilerin

yönünde

kendiişlerine

eleştirirken,

müdahale

ettiğini

düşünmektedir. Çalışmanın yapıldığı dönemde MEB tarafından
uygulanan, ancak sonraki yıl kaldırılan ALO 147 hattı öğretmenleri
veliler karşısında savunmasız bırakmıştır. Öğretmenin görev ve
sorumluluklarını da yerine getirmesini zorlaştırdığı konusunda ciddi
eleştirilere maruz kalmıştır. Öğretmenler MEB’in koyduğu yasaklar
ve velilerin talepleri arasında tercih yapmak durumunda kalabilmekte,
işleri ile öğrenciler üzerindeki söz haklarını kaybetmektedir.
SONUÇ
Öğretmenlik, öğrenme sürecinin olduğu her yerde ve her zaman var
olmuştur. Ulus devletler kendi ihtiyaçları doğrultusunda vatandaş
yetiştirme çabası içine girdiğinde öğretmenlik, çalışanlarını devletin
istihdam ettiği bir mesleğe dönüşmüştür. Dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de öğretmen yetiştirme işi devlet tarafından yürütülmekte
ve öğretmenler istihdam edildikleri süreçte devletin uygun gördüğü
eğitimi vermekle mükellef meslek elemanları olarak çalışmaktadırlar.
Toplumsal statüsünün eğitimle olan ilişkisi arttıkça geniş halk
kitlelerinin de eğitimden ve öğretmenlerden talepleri artmaya
başlamıştır. Öğretmenlik sıklıkla bir meslek olmanın ötesinde idealize
edilen bir karakter taşıdığı için öğretmeler tarafından mesleklerinin
manevi yönü maddi yönünün önünde tutulma eğilimi taşımaktadır.
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Maddi

konularda

yaşadıkları

zorluklar

çoğu zaman

mesleki

gelişimlerini sağlayacak fırsatlara ulaşmalarına engel olmaktadır.
Maddi yoksunluklar nedeniyle bireysel gelişim sağlayamamaları,
meslek içi eğitimlerin yetersizliği ve eğitim fakültelerinde verilen
teorik bilgilerin çoğu zaman fiziki, toplumsal ve ekonomik nedenlerle
işlerliğini kaybetmesi sonucu öğretmen niteliklerinde önemli sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda mesleğe giriş için gerekli olan
KPSS ve mülakat sınavlarının, atama sürecinin stresiyle baş etmek
durumunda kalmaları sonucu mesleğe başladıklarında uzun süre
motivasyon kaybı yaşamaktadırlar. Bu durum, öğretmenlerin nitelikli
eğitim vermelerini engellemektedir. Çalışmada öğretmenlerin bugün
gelinen

durumda

kendi

meslekleri

üzerindeki

söz

haklarını

kaybettikleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uygulamaları ile
velilerin

talepleri

arasında

mesleklerine

yabancılaştıkları

ve

mesleklerinin geleceği konusunda kaygı duydukları sonucuna
ulaşılmıştır.
Türkiye’nin en önemli eğitim sorunlarından biri olan müfredat ve
sınav sistemi arasındaki farklılıklar öğretmelerin öğrenciler ve
öğretmenlik

uygulamaları

üzerindeki

denetimlerini

ortadan

kaldırmaktadır. Dolayısıyla, öğretmenlerin öğrenci, veli ve devlet
nezdindeki itibarı zedelenmektedir. Öğretmenler her ne kadar başarıyı
ahlaki yeterliliklerle ölçseler de başarı veliler tarafından sınav
sonuçlarıyla eşanlamlı görülmektedir. Bu noktada zaman zaman
öğretmenler işverenleri olan devletin talepleriyle velilerin talepleri
arasında sıkışıp kalmakta ve mesleklerine yabancılaşmaktadır.
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Gelişmiş ülkeler ve diğerleri vatandaşlarına çağın gerektirdiği nitelikte
bir eğitim vermek zorundadırlar. Eğitimin en önemli unsurlarından
biri olan öğretmenlerin niteliklerinin artırılması çağdaş gelişimleri
yakalamak için gerekli olan eğitimin niteliğini artıracaktır. Öğretmen
niteliklerinin artırılması öncelikle eğitim fakültelerine alınacak
öğrenci sayısı ve pedagojik formasyon alacak öğrenci sayısının
ülkenin ihtiyaçlarına göre belirlenmesini gerektirmektedir. Ülkenin
ihtiyacına göre belirlenen öğretmen adayı sayısı öğretmenlere
psikolojik baskı yaratan KPSS ve mülakat sisteminin değişmesini de
sağlayacağı için mesleğe yeni başlayan öğretmenler daha yüksek bir
motivasyonla çalışacaklardır. Sıklıkla mesleki gelişim sağlamadıkları
yönünde eleştirilen öğretmenlerin maddi kaygıları yok edildiğinde
mesleki gelişimlerine yönelik iyileşme görülecektir. Son olarak
müfredat ve sınav sistemi arasındaki farklar ortadan kaldırıldığında
öğretmenler MEB ve veliler arasında kalmaktan kurtulacak, aslında
toplumda geçmişten beri varolan öğretmen itibarı geri verilecektir.

75

KAYNAKÇA
Akyüz, Y. (1992). Türkiye’de öğretmenin ‘öğretmen’ ve meslek imajı. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 11(1),115-121.
Akyüz, Y. (2008). Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000 - M.S. 2008. Pegem: Ankara.
Altın, H. (2011). Osmanlı son döneminde Muallim Okulları dışındaki öğretmen
yetiştiren kurumlara genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of
Social Sciences. 1(1), 11-24.
Baş, T. (2013). Nitel araştırma yöntemleri NVİVO ile nitel veri analizi. T. Baş ve U.
Akturan (Der.), Ankara: Seçkin.
Batır, B. (2008). Eğitim enstitülerinden eğitim fakültelerine Türkiye’de öğretmen
yetiştirmek.Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. 6(12), 521-537.
Berg, B. L. (2002). Qualitative research for the social sciences. Boston: Allyn &
Bacon.
Brooks, J. G. veBrooks, M. G. (1993). In search of understanding: the case for
constructivist classrooms. Virginia: ASCD Alexandria.
Buyruk, H. (2015) Öğretmen emeğinin dönüşümü. İstanbul: İletişim.
Büyükdoğan, İ. (t.y.). Türkiye’de öğretmen yetiştirme. 18 Ağustos 2018 tarihinde
https://www.academia.edu/4120789/T%C3%BC rkiyede_%C3%96%C4%9
FretmenYeti%C5%9Ftirme adresinden erişilmiştir.
Charmaz, K. (2015). Gömülü (Gömülü) teori yapılandırması nitel analiz uygulama
rehberi. R. Hoş (Çev. Ed.). Ankara: Seçkin.
Çiftçi, C. ve Özcan, A. (2014). Öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumları ve
öğretmen özelliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. Journal of
Economics, Finance and Accounting, 1(4), 372-384.
Çiftçi, S., Sünbül, A. M. ve Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı
yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve
uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,9(1),281-295.
Dewey, J. (2014). Deneyim ve eğitim. S. Akıllı (Çev.), Ankara: ODTÜ Yayınları.

76

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

Eşme, İ. (2003). Öğretmen yetiştirmede 130 yıllık bir sürecin öyküsü: Yüksek
Öğretmen Okulları.Milli Eğitim Dergisi, 20 Ekim 2020 tarihinde
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim
_dergisi/160/esme.htm adresinden erişilmiştir.
Farr, S. (2010). Teach for America-teaching as leadership: the highly effective
teacher’s guide to closing the achievement gap. Jossey-Bass.
İnal, K. (2014). Çocuk ve demokrasi. İstanbul: Ayrıntı.
Jourdain, A. ve Naulin, S. (2016). Pierre Bourdieu’nun kuramı ve sosyolojik
kullanımları. Ö. Elitez (Çev.),İstanbul: İletişim.
Karacaoğlu, Ö. C. ve Acar, E. (2010). Yenilenen programların uygulanmasında
öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi Dergisi. 7(1), 45-58.
Kaya, T. (2016). Eğitim ve aktivizm: özgür okullar örneği. Aktivizm Toplumsal
Değişimin Yeni Yüzü içinde. N. Sert (Ed.),İstanbul: Değişim Yayınları.
Kızılçaoğlu, A. (2005). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırma sürecine ilişkin
eleştiriler ve öneriler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi,8(14), 132-140.
Koşar, D., Er, E., Koşar, S. ve Kılınç, A. Ç. (2018). Öğretmen atamalarında sözlü
sınav uygulamasının değerlendirilmesi: atanan ve atanamayan öğretmen
adaylarının görüşlerine dayalı nitel bir analiz. Millî Eğitim Dergisi, 218,
135-161.
Milli

Eğitim

Temel

Kanunu.

(1973).

14

Ocak

2019

tarihinde

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf.adresinden
erişilmiştir.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2017).Öğretmen strateji
belgesi. Ankara.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik. (2016). Resmî Gazete. Sayı:
29790
Şahin, H. (2019). Türkiye’de eğitimde fırsat eşitsizliği ve bireylerin eğitim kararları:
Ardahan ve Karabük örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

77

Şanal,

M.

(2009).

Osmanlı

İmparatorluğu’nda

Kız

Öğretmen

Okulunun

(Dârülmuallimât), kuruluşu, okutulan dersler ve kapatılışı (1870–
1924).Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi,26, 221-244.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (t.y). Ders kitapları hakkında merak edilenler.
10

Mart

2020

tarihinde

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/

201908/26180800_ders_kitaplari_hakkinda_brsr.pdf..adresinden
erişilmiştir.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü. (2018-2019).Destekleme ve yetiştirme kursları e-kılavuzu,
Ankara.
Tutkun, Ö. F. ve Aksoyalp, Y. (2010). 21. yüzyılda öğretmen yetiştirme eğitim
programının boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi. 24, 361-370.
YÖK.

(2007).

Öğretmen

Yetiştirme

ve

Eğitim

Fakülteleri

(1982-2007).

Yükseköğretim Kurulu yayını 2007-5. Ankara.
Yüksel, İ. (2018). Kazım Nami Duru’nun Türk eğitimine katkıları ve Muallimin
Meslek Ahlakı’ adlı eserinin incelenmesi. Bilge Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi,2(2),130-141.

78

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

BÖLÜM 4
İŞ YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN ESNEK ÇALIŞMA
Öğretim Görevlisi Dr. Saliha EMRE DEVECİ1

Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Yönetim
Organizasyon Bölümü, Gaziantep, Türkiye, salihaemre@gantep.edu.tr.
ORCID ID: 0000 0001 8881 0355
1

79

80

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

GİRİŞ
Küreselleşmeden etkilenen günümüzde sert rekabet ve geleneksel
cinsiyet rollerinde yapılan değişiklikler iş piyasasının karmaşıklığını
arttırmıştır. Bu değişiklikler iş ve yaşam taahhütleri arasında uzlaşma
meselesini

ön

plana

çıkarmıştır.

Böylelikle

esnek

çalışma

düzenlemeleri, iş ve kişisel taahhütleri dengelemenin önemli bir yolu
olarak tanımlanmıştır ve modern ekonomilerde giderek daha yaygın
hale gelmeye başlamıştır. Pek çok ülkede, esnek çalışma koşulları
belirli çalışan grupları tarafından talep edilmektedir. Hem işverenler
hem

de

çalışanlar

esnek

çalışma

düzenlemelerinin

kazanım

potansiyelinin daha fazla farkına varmaktadır. İşgören verimliliğine
ulaşmak için iş-yaşam dengesinin sağlanmaya çalışılması gibi. Benzer
şekilde çalışanlar da kişisel refahı ve aile işleyişinin kontrol altında
olması ve aile ve iş rolleri arasında dengenin sağlanması gibi
konuların ne kadar önemli olduğunu farkına varmıştır

(Galea,

Houkes, & Rijk, 2013).
Çeşitli organizasyonel uygulamalar arasında, esnek iş düzenlemeleri
(FWA) özellikle çalışanların iş ve çalışma dışı sorumlulukları
yönetmesine yardımcı olmak için anahtar olarak kabul edilmiştir.
Esnek çalışma, genel olarak, işin "nerede" tamamlandığı (genellikle
uzaktan çalışma olarak adlandırılır) ve / veya işin "ne zaman"
tamamlandığı (genellikle zaman esnekliği olarak anılır) açısından
esnekliğe izin veren iş seçenekleri olarak tanımlanır.

Bu tür

uygulamalar kuruluşlar içinde yaygınlaşmıştır ve genellikle kilit
yetenekleri çekmek, motive etmek ve elde tutmak için merkezi bir
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stratejinin parçası haline gelmistir (Allen, Johnson, Kiburz, &
Shockley, 2013).
İş yaşamının kalitesi (QWL), her organizasyonda en önemli
konulardan biridir. Organizasyonların çalışanlarına kaliteli iş hayatı
sunması, imajını güçlendirmek, çalışanları çekmek ve elde tutmak için
iyi bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Böylelikle, iş yaşamının
kalitesine sahip olarak, firmalar yüksek stres seviyesi nedeniyle ortaya
çıkan maliyetleri azaltır daha yüksek organizasyonel üretkenlikten ve
daha iyi katılımla daha yüksek büyüme fırsatlarından yararlanabilirler.
Ayrıca çalışma hayatının kalitesinin de toplum üzerinde önemli
etkileri vardır. Mutlu çalışan olumlu duygu yaşayacak ve bu duygu
ailesine ve topluma taşınacaktır. Böylece, günümüz yaşam talebi
oldukça stresli olduğundan, kaliteli iş hayatı, çevre ve aile yapısı
bireylerin sorumluluklarını yerine getirmenin yollarını sunacaktır
(Noor & Abdullah, 2012).
Bu çalışmanın amacı, "esnek çalışma" teriminin iş yaşam kalitesi
bağlamında açıklamaktır. Amaç, yöneticilerine şu soruyu etkili bir
şekilde yanıtlayabilmeleri için bir çerçeve sağlamaktır: iş yaşam
kalitesini sağlamak için esnek çalışmayı desteklemeye gerçekten
ihtiyaç var mı? Bu bölümde, ilk olarak hem makro hem de mikro
düzeyde esnek çalışmanın organizasyonel perspektifini ele alınmış.
Daha sonra iş yaşam kalitesini tanımlanmış ve devamında esnek
çalışmanın iş yaşam kalitesine etkisi incelenmiştir. Son olarak, önemli
noktalar bir sonuçta özetlenmiştir.
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1. ESNEK ÇALIŞMA
Esneklik yeni bir kavram değildir. Aslında, geçmişte esnek çalışma
olarak kabul edilebilecek çeşitli çalışma yöntemleri yapılmıştır.
Esnekliğe işçiler, profesyonel çalışanlar ve işverenler açısından
bakıldığında artan rekabet baskısı, teknolojik değişiklikler, sektörel
yapıdaki değişiklikler, uygun çalışma saatleri ve işsizlik gibi bir dizi
faktör esneklik gerektirir. Esneklik, kısaca, çevresel değişikliklere
uyum sağlama yeteneğidir.

Başka bir deyişle, esnek çalışma

çalışanların ve işletmelerin değişen iş ortamlarına en verimli şekilde
uyum sağlama sürecidir. Çalışma süresindeki esneklik, dalgalanmalara
"uyum sağlamak için önemli ve etkili bir araç" olarak anılmaktadır
(Altindag & Siller, 2014).
Esnek çalışma kavramı, Karasek (1979) tarafından geliştirilen iş
talepleri-kontrol modeline dayanmaktadır. İşin nasıl yapıldığından
ziyade işin nerede ve ne zaman yapıldığının kontrolüne odaklanır
(Kelly ve Moen, 2007). Bununla birlikte, işgücü piyasalarında,
başlangıçta aile dostu (Thomas, 2000) veya iş-yaşam dengesi
uygulamaları (Dickens, 2006) olarak adlandırılan farklı biçimleri de
ortaya çıkmıştır. Bunlar işe alma ve elde tutmaya yönelik stratejik bir
yaklaşımın parçası olarak işçi yararı için teklif edilmiştir (Maxwell,
Rankine, Bell, & MacVicar, 2007, s. 140).
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Esnek çalışma, çalışanın ne zaman ve nerede çalışacakları üzerinde
kontrol sahibi olmasını gerektirebilir. Daha spesifik olarak, esnek
zaman, bir işin zamanlaması üzerinde kontrole sahiptir. Bu, çalışana
işinin zamanlamasını değiştirme şansı verir. (Chung & Lippe, 2018).
Esnek çalışma programlarının amacı, tüm çalışanların planlama takdiri
kavramını geliştirmek, böylece çalışanların çeşitli dönemlerde
(örneğin günler, haftalar, mevsimler) ne kadar uzun ne zaman veya
nerede olduklarını belirlemek için bazı seçeneklere sahip olmasını
sağlamaktır (Fagan, 2001).
Esnek çalışma dört kritere göre organize edilebilir (a) işin
zamanlamasında esneklik; (b) işin yerinde esneklik (c)iş yükü
miktarında esneklik ve (d) izinlerde esneklik
Esnek çalışma uygulamaları çoktur: yarı zamanlı çalışma, iş
paylaşımı, esnek zaman, ev, yerinde izin, tele çalışma, süreli çalışma,
kademeli, yıllık veya sıkıştırılmış saatler, vardiya değiştirme
şeklindedir.
Kossek and Van Dyne (2008) tarafından geliştirilen esnek çalışma
programı Tablo1 de gösterilmiştir (Kossek & Michel, 2011).
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Tablo1: Esnek Çalışma Programı Çeşitleri ve Örnekleri
Temel çeşit ve tanım
İşin zamanlamasında esneklik
Tanım: İş gerçekleştiğinde esneklik

İş yerinde esneklik
Tanım: İşin yapıldığı yer veya yerde esneklik

İş miktarında esneklik (azaltılmış iş yükü ve
saatler)
Tanım: İş veya iş yükü miktarında esneklik

İş sürekliliğinde esneklik (istihdamda kısa
süreli molalar veya izinli)
Tanım: İstihdam aralarına veya izinlere izin
verme esnekliği

Örnekler
■ Esnek zaman
■ Temel günler
■ Sonuca dayalı profesyonel çalışma
■ Koşullu çalışma
■ Dönen vardiyalar
■ Vardiyalı çalışma
■ 4 günlük çalışma haftası
■ Sıkıştırılmış çalışma haftası
■ Hafta sonu, akşam, gece çalışması
■ Uzaktan çalışma veya esnek yer ofisleri,
mahalle çalışma merkezleri
■ Gerekli seyahat veya müşteri ofisi
çalışması
■ Bölünmüş konumlar
■ Standart olmayan çalışma süresi ile
birlikte gayri resmi tele çalışma
■ İş paylaşımı
■ Daha az yük veya özelleştirilmiş yarı
zamanlı çalışma
■ Geçici işten çıkarmalar
■ Geçici kapatma
■ Gerekli azaltılmış veya yarı zamanlı
saatler
■ Fazla mesai yetkileri veya sınırları
■ Daha kısa saatler
■ Aşamalı emeklilik
■ Kısa süreli veya uzun süreli izinler (ör.
Eğitim, seyahat, aile, analık, engellilik,
askeri)
■ Maaşlı izinler
■ Uzatılmış veya süresiz ücretli ve ücretsiz
izinler
■ Tatil
■ Hasta veya sakat kalma süresi
■ Yarım yıllık çalışma
■ Aralıklı izin
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1.2. İşin Zamanlamasında Esneklik
Esnek çalışma programları, en çok zamanlamayla ilgilidir. Esnek
zaman en yaygın olanıdır ve ardından sıkıştırılmış çalışma haftası,
vardiyalı çalışma ve koşullu iş gelmektedir.
Esnek zaman: Esnek zaman altında çalışanların yöneticilerin bilgileri
dahilinde işe geliş ve işten ayrılma zamanlarında takdir yetkisi
bulunmaktadır.
Sıkıştırılmış çalışma haftası: Sıkıştırılmış bir iş haftasında bir çalışan
5 günden az bir sürede tam zamanlı bir programla çalışır. En yaygın
sıkıştırılmış çalışma programı 4 günlük 10 saatten 40 saatlik çalışma
haftası programdır (Kossek & Michel, 2011).
Vardiyalı iş: Vardiyalı çalışma her zaman olmasa da yaygın bir
standartı olmayan çalışma süresi biçimi şeklinde esnek bir çalışma
programı olarak düşünülebilir. Hafta sonu saatleri; dönen vardiyalar
(ör: bir gün akşamlar, sonraki geceler) veya çift vardiya şeklinde olup
Hastaneler, hapishaneler veya fabrikalar gibi 24–7 operasyon
işlemlerine devam eden kurumlar için geçerlidir.
Koşullu çalışma: Koşullu iş şu şekilde tanımlanır: bir çalışanın uzun
vadede istihdam veya minimum çalışma saatleri düzensiz olarak
değişmekle birlikte açık olarak düzenlenmiş bir iş sözleşme
bulunmamaktadır (Polivka & Nardone, 1989). Koşullu işçi örnekleri
arasında mevsimlik, geçici kurum içi veya serbest çalışanlar
gösterilebilir (Connelly ve Gallagher, 2004).
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1.3. Çalışma Yeri veya Yerinde Esneklik
Esnek çalışma programının başka bir yaygın biçimi iş yeri ile ilgilidir.
Yaygın kullanılan düzenlemeler tele-çalışma ve resmi olmayan
uzaktan çalışmadır.
Tele çalışma ve uzaktan çalışma: Bir tele-çalışma veya Uzaktan
çalışma programı, çalışanlar fiziksel organizasyonel ortamlarının
dışarıdaki bir yerden çalışır. Çalışanların işgücü faaliyetlerine
erişimini sağlayan tipik olarak teknolojileri kullanan birçok farklı
konum, iletişim ve bilgi aktarımı sağlayan esnek bir çalışma
düzenlemesi olarak tanımlanır. Tele-çalışmanın gelişimi 1970’lerde
başlamıştır, ancak tele-çalışanların sayısı belirli sayıda kalmıştır.
(Pérez, Sánchez ve de Luis Carnicer, 2003).
Resmi Olmayan Uzaktan Çalışma Kombine Standart Olmayan
Çalışma Süresi ile: Resmi insan kaynağı kullanımındaki büyümenin
yanı sıra esnek çalışma programlarını destekleyen politikalarda, resmi
olmayan esnek çalışma programları ihtiyaç duyulan yükselen bir
trenttir. Birçok işin doğası giderek değişmesiyle birlikte büyüyen,
sanal,

esnek

ve

kendi

kendini

düzenleyen

taşınabilir

cep

telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlardan e-çalışmaya erişim
imkânı sağlayan çalışma olarak tanımlanır (Kossek & Michel, 2011).
Teknolojinin büyüyen gücü, gelişimi ve taşınabilirliği esnek çalışma
seçenekleri taleplerini karşılamada uzaktan çalışmayı uygun bir
seçenek haline getirdi. Bilgi teknolojisi, çalışmanın coğrafi olarak
daha az bağımlı olmasına katkıda bulunmuştur. Uzaktan çalışma,
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çalışanları işe taşımak yerine işçilerin bulunduğu yerde işin
taşınabileceği fikriyle ortaya çıktı. İnsanların ofis dışında çeşitli
yerlerde (örneğin, ev, mahalle ofisi, bir müşteri konumunda)
çalışabilmeleri sağlanmıştır (Igbaria & Guimaraes, 1999)
1.4. İş Miktarında Esneklik (İş Yükü ve Saatler)
Üçüncü bir esnek çalışma programı biçimi, yarı zamanlı iş, iş miktarı
ile ilgilidir (daha düşük iş yükü veya saat).
Yarı zamanlı iş: Dünyada esnek çalışma programları arasında en
yaygın olanlardan biridir. Yarı zamanlı çalışmanın standart bir tanımı
yoktur. Tanımlar büyük ölçüde ülkeler ve bazen ülkeler içindeki
istatistiksel yayınlara göre değişir. Yarı zamanlı çalışma, ABD'de
genellikle haftada 35 saatten, Almanya’da haftada 36 saatten;
Fransa'da haftada 39 saatten ve Birleşik Krallık ‘ta ise haftada 30
saatten az çalışma şeklinde belirlenmiştir (Houseman, 1995).
Yarı zamanlı istihdam, Avrupa'da giderek daha önemli bir rol
oynamaktadır. Avrupa Topluluğu'nda her yedi kişiden biri yarı
zamanlı çalışmaktadır. Yarı zamanlı istihdam, son on yılda istihdam
artışının ana alanı olmutur. Bununla birlikte, yarı zamanlı çalışmanın
tanımları ve hatta bunu hesaba katarak, yarı zamanlı çalışma
seviyeleri, Avrupa ülkeleri arasında büyük ölçüde farklılık gösterir.
Yasal ve sosyal güvenlik sistemlerinde yarı zamanlı çalışanların
muamelesinde de farklılıklar bulunmaktadır (Brewster, Mayne, &
Tregaskis, 1997).
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2. İŞ YAŞAM KALİTESİ
İş yaşam kalitesinin gelişimi, daha önceki yönetim çağına kadar
izlenebilir. Frederick Taylor ve Elton Mayo gibi yönetim bilimciler,
firmaların performansının belirlenmesinde insanın önemli olduğunu
öne sürmüştür. Her ikisinin de insan yönlerine farklı bakış açıları
olmasına rağmen, Taylor daha nicel davranırken Mayo daha çok
insana ve çevreye odaklanmıştır. İş yaşam kalitesiyle ilgili son
gelişme, ihtiyaç teorisi Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi, Herzberg’in İki
faktör teorisi, McClleland üç ihtiyaç teorisi ve Alderfer ERG teorisi
olmuştur (Sarina Muhamad Noor, 2001).
Farklı örgütsel kültürler ve çeşitli sosyal, ekonomik ve farklı ulusların
siyasi koşulları iş yaşam kalitesinin tanımını ve ölçülmesinin
çeşitlenmesine neden olmuştur (Ihsan Yaghi, 2014, s. 227).
İş yaşam kalitesi terimi 1970'lerde araştırma dergilerinde yer almaya
başlamıştır. İş hayatının kalitesi ifadesi sadece parasal yönlerle ilgili
iken iş yaşam kalitesi ise istihdam koşulları, kişiler arası çatışmalar, iş
baskısı, özgürlük, çalışanların memnuniyeti gibi konularda geliştirmek
için tasarlanmış kapsamlı bir programdır (Kulkarni, 2013, s. 141). İş
yaşam kalitesi, çalışanların refahını kapsayan bir yapıyı temsil eder
(Champoux, 1981; Sirgy ve diğerleri, 2001).
İş yaşam kalitesi çok boyutlu bir yapıdır. İş yaşam kalitesinin evrensel
olarak kabul edilmiş tanımı bulunmamaktadır (Indira Kandasamy,
2009, s. 330).Bu nedenle literatürde farklı açılardan ifade edilmiştir. İş
yaşam kalitesi, iş kalitesi olarak (Paul Attewell, 1984), istihdam
kalitesi (Robert Kraut, 1989) ve bir dizi örgütsel müdahale olarak ve
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bir hareket olarak tanımlanmıştır (Carlson, 1978). Beinum (1974), iş
yaşam kalitesini insan ve görevi arasında ilişki açısından tanımlamıştır
(Afroz, 2017, s. 571).
Stjernberg (1997) iş yaşam kalitesini daha geniş olarak genel yaşam
gibi faktörleri kapsayan 'yaşam kalitesi' kavramı işyerinin ötesinde
memnuniyet, boş zaman ve esenlik şeklinde tanımlamaktadır (Efraty
ve Sirgy, 1990). Efraty ve ark. (1990), İş yaşam kalitesini çalışanların
ihtiyaçlarının tatmini açısından kavramsallaştırmıştır. Çalışanların
ihtiyaçlarını, hayatta kalma ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları, üyelik
kabulü ve önemli bir sosyal gruba katılım, ego ihtiyaçları ve kendini
gerçekleştirme ihtiyaçları şeklin gruplamıştır.
İş yaşam kalitesi terimi, her şeyi kapsayan yaşam ve yaşam koşulları
kavramı

olan

yaşam

kalitesinin

bir

alt

kümesi

olarak

da

kavramsallaştırılabilir. Çalışanlar ile toplam çalışma ortamları
arasındaki ilişkinin içeriğinin, olağan teknik ve ekonomik boyutlara
eklenen insan boyutlarıyla kalitesidir (A. Gani, 1995).
İş yaşam kalitesi örgütsel çevre ve çalışanların refahı için iş başında
tüm ihtiyaçlarını karşılar ve ihtiyaçları iki ana kategoriye ayırır: alt ve
üst sıra ihtiyaç şeklinde. Düşük seviyeli iş yaşam kalitesi sağlık /
güvenlik ihtiyaçları ve ekonomik / aile ihtiyaçları ve üst düzey yaşam
kalitesi sosyal ihtiyaçlar, saygı ihtiyaçları, kendini gerçekleştirme bilgi
ihtiyaçları ve estetik ihtiyaçlarından oluşur (M. Joseph Sirgy, 2001, s.
243).

90

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

3. İŞ YAŞAM KALİTESİNİN FAKTÖRLERİ VE ESNEK
ÇALIŞMA
İş yaşam kalitesi organizasyonlarda yıllar boyu ilgi çeken bir kavram
olmaya devam etmiştir. Çünkü araştırmalar, yüksek iş yaşam
kalitesine sahip çalışanların yüksek düzeyde örgütsel kimlik, iş
tatmini, iş performansı ve daha düşük devir ve kişisel yabancılaşma
yaşadığını göstermektedir (Donavan ve diğerleri 2004; Efraty ve Sirgy
1990).
İş yaşam kalitesi, çeşitli ihtiyaçlarla çalışan memnuniyetini ifade eder.
Değişen iş ortamı ve yaşam şartları iş yaşam kalitesinin sağlanmasını
çok önemli hale getirmiştir. Ve değişen şartlara bakarak iş yaşam
kalitesine katkıda bulunan faktörler değişmektedir.
İş yaşam kalitesinin kapsamlı tanımı üç çalışmakta yapılmaktadır.
Bunlar Walton (1975), Taylor (1978) ve Levine, Taylor ve Davis
(1984) yaptığı çalışmalardır.
Walton, iş yaşam kalitesine katkıda bulunan 8 faktör belirlemiştir.
Bunlar yeterli ve adil tazminat, güvenli ve sağlıklı çalışma, büyüme
fırsatı,

insan

kapasitelerini

geliştirmek,

Sosyal

bütünleşme,

anayasacılık, sosyal alaka, çalışma ve toplam yaşam alanı (R.Walton,
1975).
Taylor (1978) boyutları deneysel olarak incelemiştir. Faktörler
Walton’ın modelinde ortaktır.
Levine ve arkadaşları (1984) iş yaşam kalitesini Sigorta şirketinde
beyaz yakalı çalışanların arasında yedi ölçüt olarak belirlemiştir. (a)
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hangi amirlerin çalışanlara saygılı davrandığı ve yeteneklerine güven,
(b) günlük çalışma rutinindeki çeşitlilik, (c) iş zorluğu, (d) mevcut iş
geleceğe götüren fırsatlar, (e) benlik saygısı, (f) dışarıdaki yaşamın
derecesi işin işyerindeki yaşamı etkilediği (g) işin kapsamı topluma
katkıda bulunurluğu. (M. F Levine, 1984).
Van Laar, Edwards ve Easton (2007) tarafından sağlık çalışanlarının iş
yaşam kalitesini ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan iş yaşam kalitesi
ölçeği 6 davranışsal boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin boyutları; iş ve
kariyer memnuniyeti, genel iyi olma hali, işi kontrol edebilme, iş
yaşamında stres, çalışma koşulları ve aile-iş yaşamı dengesidir.
Çalışma hayatında esnekliğin başlangıç noktası olarak günlük ve özel
yaşamın

artan

istikrarsızlığı,

bireylerin

çeşitli

gereksinimleri

dengelemesi için sürekli ihtiyaçların karşılanması ve kişisel yaşam
kalitesi için başarılı zaman düzenlemelerinin öneminin artması kabul
edilmektedir. Çalışma hayatında esnek zaman genel olarak bir kişinin
şirket tarafından sunulan belirli kurallar çerçevesinde çalışma
saatlerini yeniden düzenleme yeteneği olarak tanımlanır. Çalışma
hayatında esnek mekân ise, genel olarak çalışanlara çeşitli işlerinin
nerede yapıldığı üzerinde kontrol hakkının verilmesi. Esnek mekân
şunları

içerir:

çalışanların

yapabileceği

bir

seçenek

olan

telekomünikasyon sistemiyle saha dışı konumdan, genellikle evden
çalışmaktır (Hill, Hawkins, Ferris, & Weitzman, 2001).
Bu esnek çalışma düzenlemeleri, genellikle stratejik insan kaynakları
yönetimi aracılığıyla çeşitli ekonomik faktörleri, üretkenliği ve
rekabet gücü artırma ihtiyacını içerir. Esnek çalışma düzenlemelerine
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yönelik eğilim ekonomik ve sosyal faydalar sadece üretkenliği ve
rekabet gücünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda giderek artan bir
şekilde işsizliği azaltmanın bir yolu ve önemli bir iş ve aile yaşamını
uzlaştırmak için bir araç olarak kullanılmaktadır (Papalexandris &
Kramar, 1997).
Genel İyi Olma: İş yaşam kalitesi, yalnızca bir şirketin kaliteli
insanları işe alma becerisi değil, ancak aynı zamanda bir şirketin
rekabet gücüdür. İş yaşam kalitesi daha esnek, sadık ve motive edilmiş
bir işgücünü olumlu bir şekilde besler. Çalışanlarda yüksek
performans veya yüksek kararlılık elde etmek için çalışanların
memnuniyetini sağlamak önemlidir (Lau, 2000).
Çalışma zamanı modellerinin artan çeşitliliği, sosyal kalkınma,
ekonomik verimlilik ve bireysel tercihleri içeren daha geniş toplumsal
nedenleri yansıtır. Modern toplum, yalnızca ekonomik ve üretken
stratejiler açısından değil, aynı zamanda esas olarak sosyal
organizasyon ve bireysel davranışlar ve kariyerler açısından da
oldukça hızlı değişmekte ve bu kesinlikle genel ve çalışan nüfusun
ilerleyen yaşlanmasından da kaynaklanmaktadır. Son on yılda,
zamansal esnekliğe karşı artan bir ilgi gözlemlenmektedir: bu, bir
yandan üretimin mümkün olduğu saat sayısında bir artış talebine
(Şirket odaklı esneklik) ve diğer yandan, bireysel çalışma saatlerinin
azaltılması ve / oranlarının düzenlemelerinin özerkliğinde artıştan
(Birey odaklı esneklik) kaynaklanmaktadır. Ayrıca, birçok avantaj
sosyal

faaliyetlerin

ve

hizmetlerin

daha

esnek

bir

şekilde

düzenlenmesinden kaynaklanabileceğinden, toplum esnek çalışma
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saatlerine ilgi duymaktadır. Dahası, düşük (bireysel) esneklik ve
yüksek çalışma saatleri değişkenliği (yani şirket temelli esneklik)
sürekli olarak kötü sağlık ve refah ile ilişkilendirilirken, düşük
değişkenlik

yüksek

özerklik

ile

birlikte

olumlu

etkilerle

ilişkilendirilmiştir (Costa & Sartori, 2005).
İş ve Kariyer Memnuniyeti: Kariyer memnuniyeti şu şekilde
tanımlanır: bireylerin içsel ve ücret dahil olmak üzere kariyerlerinin
dışsal yönleri, ilerleme ve gelişim fırsatlarının olmasıdır (J.H.
Greenhaus S. P., 1990) . Prestij, gelir ve güç bir kariyerde daha
yüksekse diğerlerine kıyasla daha tatmin edici olduğunu olduğunun
göstergesidir.
Kariyer tatmini büyük ölçüde bir kişinin kendisine sunulan kariyer ile
yaşam beklentilerini karşılaştırması meselesidir. Çünkü çalışanlarda
tazminat, emeklilik gibi ekonomik, mesleki tatmin iş tatmini, ilerleme
fırsatları yer değiştirme gibi mesleki ailevi kariyer beklentileri
bulunmaktadır. Bazı araştırmalar gösteriyor ki mutlu bir aile hayatının
yüksek seviyelerde iş tatmini ve objektif kariyer başarısı bağlı olurken
ailenin moral desteği ve oyalamanın iş yaşam kalitesini etkileyen
önemli bir faktör olmasını gerektirir (Raduan Che Rose, 2006, s.
2154).
Esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi uygulamalar (evden, diğer şirket
tesisleri, vb.), azaltılmış saatler, farklı saatler (kararlaştırılmış, standart
dışı çalışma saatleri veya her gün çalışma saatleri konusunda takdir
yetkisi) ve sıkıştırılmış gibi geniş bir alanı kapsayacak şekilde bir
şemsiye terim olarak kullanılma eğilimindedir.
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Baltes, Briggs, Huff, Wright ve Neuman (1999), tarafından Yapılan
bir meta-analizde esnek zaman ve sıkıştırılmış çalışma genel olarak iş
tatmini üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
Cooper ve Kurland (2002), Uzaktan çalışma, profesyonel izolasyon ve
kamuda ve özel kuruluşlarda çalışan gelişimi adlı çalışmasında, esnek
çalışanlar ve uzaktan çalışanların öğrenme ve ilerleme fırsatlarıyla
ilgili olarak endişeleri olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Ve gayri resmi
öğrenme de dahil olmak üzere kendilerine sunulan gelişim fırsatlarının
eksikliğinden dolayı ilerleme fırsatlarında elde edilen kanıtların daha
az olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.
Frank ve Lowe (2003) çalışmasında ilerleme açısından esnek
çalışanların daha düşük uzun vadeli kariyer potansiyeline sahip olduğu
görülmüştür.
Higgins vd. (2000), kadınlar için yarı zamanlı çalışma: gerçekten iş ve
aile dengesinde yardımcı olur mu? Adlı çalışmasında, yarı zamanlı
çalışma, kadınlar için işten aileye daha az müdahale ile ilişkilendirilip,
daha iyi zaman yönetimi yeteneği ve hem kariyer hem de kazanç
türündeki kadınlar için daha fazla yaşam memnuniyeti sağladığı
sonucuna ulaşmıştır (Higgins, Duxbury, & Johnson, 2000).
İş Yaşamında Stres: Yapılan çalışmalarda insanların farklı stres
türlerinin yaşamları boyunca yaşadıkları, genel sağlıklarını, yaşam
kalitelerini,

verimliliklerini,

performans

ve

nihayetinde

aile

performansı ve yaşamlarını derinden etkilediği anlaşılmıştır (Moslem
Abbasi, 2011, s. 1937).
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Kuruluşlar, stres faktörlerini azaltmak için iş başında çeşitli
düzenlemeler yapabilirler (Newman & Beehr, 1979). Bireylere sosyal
ve örgütsel destekler, iş ortamında ortaya çıkan stresi azaltmak için
fayda sağlamakla birlikte yeterli değildir. İş ve aile rolleri arasındaki
çatışmalardan oluşan streslerden çalışanlara, bu sosyal destek ve
organizasyonel esnek zaman programları ile kurtulması için önemli ek
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir (Shinn, Wong, Simko, & OrtizTorres, 1989).
Esnek çalışma, çalışanlara daha fazlasını başarmalarına yardımcı olan
seçenekler sunar. Bu durumun da tatmin edici iş-yaşam dengesi, stresi
azaltma etkisine sahip olması beklenebilir. Bununla birlikte, esnek
çalışmanın stres duyguları yaratması da söz konusu olabilir. Örneğin,
bir kişi nominal olarak daha az çalışıyorsa, ancak tam zamanlı
çalışanlarla aynı iş yüküyle, bununla başa çıkmak stresin bir nedeni
olabilir (Kelliher & Anderson, 2008).
Raghuram ve Wiesenfeld (2004) Sanal İşçiler Arasında İş-Çalışma
Dışı Çatışma ve İş Stresi adlı çalışmasında işyerindeki süreyi stres
kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle stres ve esnek çalışmayı
birbirine bağlayan araştırma olup, uzaktan çalışanlarda daha az stres
olduğu sonucuna varmıştır.
Aile-İş Yaşamı Dengesi: 1990'ların ortalarından önce nadiren
örgütsel bir endişe olarak tartışılan iş-yaşam dengesi konusu, son
zamanlarda birçok kurumsal gündemi kritik bir eylem alanı olarak
gündeme getirdi. İş-yaşam dengesi, bireylerin işin talepleri ile
yaşamın geri kalanının talepleri arasında tatmin edici bir dengeye

96

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

ihtiyaç duyduğunun artan kabulüne işaret eder. Giderek artan bir
şekilde işverenlerden, çalışanlarının iş ve hayatlarının diğer yönleri
arasında daha iyi bir denge kurmasını ve sürdürmesini sağlamanın
ticari faydalarını değerlendirmeleri istenmektedir. Bu nedenle, işyaşam dengesine yapılan vurgu, yalnızca çalışanların kaygısı
olmaktan,

işveren

kaymaktadır.

ve

İş-yaşam

çalışan

arasındaki

dengesi,

ortak

işverenlerin

sorumluluğa
iş

gücüyle

özdeşleşmesiyle, her ikisinin de çalışma uygulamalarına daha yaratıcı
bir yaklaşımdan nasıl yararlanabileceği ile ilgilidir (Glynn, Steinberg,
& McCartney, 2004).
İş ve aile (iş dışı), yetişkin yaşamının en önemli alanlarını özetler.
Çoğu birey ve bu alemler genellikle insanın bel kemiği olarak kabul
edilir. Bireylerin işin talepleriyle yapıcı bir şekilde başa çıkma
yeteneği onları istihdam eden kuruluşlar ve ekonomik, sosyal ve
kültürel bağlam yaşadıkları, aile ve sahip oldukları işin türü gibi
birçok faktöre bağlıdır. Kişiler hayatlarını dengelemek, dengeleme
eyleminden” ortaya çıkan olası çatışmaları en aza indirmek ve yaşam
kalitesini iyileştirmek için çabalamaktadırlar (Samsinar Md-Sidin,
2010, s. 59).
İş yaşamının kalitesi, organizasyonel

başarıyı sağlamak için

organizasyona değerli katkı yapma potansiyeline sahip olduğu
kavramına dayanır. Bu nedenle saygı ve haysiyetle davranılmalıdır.
Çalışma ve hayat, günlük işler, fiziksel işler gibi unsurları çalıştıracak
şekilde iç içe geçmiştir. Çevre, sosyal bağlam ve yönetim sisteminin
hepsinin yaşam üzerinde iş içinde ve dışında bir etkisi vardır.
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Çalışanlar işyerinde stres altındaysa, stres taşabilir iş ve hayata
bakışlarını etkileyen kişisel yaşamlarına ve bu durum iş-yaşam
dengesini bozar (Roland K. Yeo, 2013, s. 139).
Bir çalışanın işine ve gelecekteki beklentilerine karşı olumlu duyguları
olduğunda, işte kalmaya motive olduğunda ve iyi performans
gösterdiğinde, yüksek kaliteli bir çalışma hayatına sahip olduğu
söylenebilir. Çalışanların kişisel değerleri açısından ikisi arasında bir
denge sağlamak için çalışma hayatının özel hayatına uygun olduğunu
hissetmesi gerekmektedir. Ekonomi ve aile ihtiyaçları, iş ve aile
arasındaki denge olarak yorumlanabilir. İş vardiyaları, uzun çalışma
saatleri ve ağır iş yükü aile yaşamı arasındaki dengesizlik
nedenlerindendir sayılabilir. Adil ücret ve yeterli ödeme, işin sosyal
hayata zaman tanıması, işin aile hayatı için zaman tanıması iş ve aile
arasındaki dengeyi sağlamada yardımcı etkenlerdir. Endüstri normları
ve destek sistemleri aile ve sosyal yaşamla çatışmayı azaltmak,
çekmek ve elde tutmak için çok önemlidir (Jin-Soo Lee, 2015).
Ayrıca aile bireylerinin birbirleriyle, aile ile iyi ve sağlıklı ilişkileri bir
bütün olarak performansın, yaşam kalitesinin ve psikolojik gelişimin
önemli ve garanti edici göstergelerinden biridir.
İş hayatında zamanlamadaki esneklik (esnek zaman) ve iş yerinde
(esnek yer) esneklik işte ve aile hayatı arasında dengeyi sağlamanın
bir yolu olarak görülen özelliklerdir.
İnsanların birden fazla önemli rolü olduğu fikri ve bu rollerin
yönetiminin önemli olduğunu yıllardır literatürde olan bir kavramdır
(Barnett ve Baruch, 1985). İlgilenen araştırmacılar iş / aile veya iş /

98

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

kişisel yaşam arasındaki sorunları araştırmayı yıllardır yapmaktadır.
Ve çoğu araştırmada iş yaşam dengesizliğinden ortaya çıkan İş-aile
çatışmasının iş yaşam kalitesini olumsuz etkilediği görülmüştür. İşyaşam dengesi, bireylerin iş ve kişisel yaşam arasında, birden fazla rol
üstlenme sorunları ve diğerleri iş hayatı çatışan konular alanları nasıl
yönettiğini ve müzakere ettiğini ifade eder (Bulger, Matthews, &
Hoffman, 2007). Bu nedenle, iyi bir iş -yaşam dengesi, minimum rol
çatışması, işte ve evde memnuniyet ve iyi işleyiş olarak tanımlanabilir
(Clark 2000, s. 751).
Esnek çalışma programları, çalışanlara iş ve aile alanları arasındaki
zaman sınırındaki esneklik ve iş zamanlamasını aile talepleri etrafında
uymaları imkânı sağlar. Bu nedenle, çok sayıda çalışma, esnek
çalışmanın iş görenlerin iş-aile çatışmalarını rahatlattığını göstermiştir
(Allen T. D., Johnson, Kiburz, & Shockley, 2013).
İşverenlerin program kontrolü sağlamaya daha istekli olmasının bir
nedeni

iş-aile

sorunlarını

ele

almak, performans sonuçlarını

artırabilmesidir. Esnek çalışma, yüksek katılımlı sistemlerin bir
parçası olarak kullanılabilir. Bunun için ilk itici güç, eşitliğe sıkı
sıkıya bağlı olduğu için kadınlara çocukların doğumu ve yetiştirilmesi
konusunda yardım fırsat gündemi ve öncelikle annelerin katılımını
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İş-aile gündemi tipik olarak şu şekilde
genişletildi: babalık izni ve ebeveynlerin çocuk bakımıyla daha fazla
ilgilenmesine yardımcı olmanın diğer yolları ve daha sonra yaşlı
bakımı sorumlulukları olan tüm çalışanlar için yardım sağlanması. Bu
artan endişelerin arkasında yatan eğilimler, eşitlik taleplerinin yanı
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sıra, toplumsal fırsat, kadınların işgücüne daha fazla katılımı, yaşlanan
nüfus, tek ebeveynli hanelerdeki artış ve daha iyi bir iş-yaşam için
görünen talep ve dengedir (Wood & Menezes, 2010, s. 1580).
Alternatif çalışma programlarının kullanımının artması işgücündeki
kadınlar, çift kariyerli haneler ve iş-boş zaman beklentileri gibi
toplumsal değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu değişiklikler
çalışma programlarına daha iyi uyum sağlayabilmeleri ve işyeri
dışındaki yaşamda ustalaşmak çalışanların esneklik taleplerini
artırmıştır. Ve esnek çalışma düzenlemelerinin çalışanların iş
dışındaki yaşamları kalitesi için olumlu faydaları olduğu tespit
edilmiştir (Baltes, Briggs, Huff, Wright, & Neuman, 1999).
İş yaşam dengesini destekleyen esnek çalışma yelpazesi şunları içerir
(Glynn, Steinberg, & McCartney, 2002):
• İnsanlar ne kadar süre çalışır (çalışılan saat sayısında esneklik),
• İnsanlar çalıştığı zaman (saatlerin düzenlenmesinde esneklik),
• İnsanların çalıştığı yer (iş yerinde esneklik),
• Dengeyi daha iyi yönetebilmeleri için insanları eğitim yoluyla
geliştirmek,
• Yedek destek sağlamak
• İşe ara vermek
Çalışma Koşulları: İş yaşam kalitesi, çeşitli ihtiyaçlarla çalışan
memnuniyetini ifade eder. Değişen iş ortamı ve yaşam şartları iş
yaşam kalitesinin sağlanmasını çok önemli hale getirmiştir. Ve
değişen şartlara bakarak iş yaşam kalitesine katkıda bulunan faktörler
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değişmektedir. Çalışanların işlerinden memnuniyet elde ettikleri
takdirde işe gelme ve organizasyonda kalma olasılıklarının daha
yüksek olduğunu ve çabalarının karşılığını almayı beklerlerse daha
fazla çaba göstereceklerini ve daha verimli çalışacakları varsayılır.
Çalışanların memnuniyeti ve ödül beklentileri, çalışma ortamlarından
ve ne ölçüde değerli ödüller sağladığından etkilenir. Çalışma ortamı
çalışanların işlerini, amirlerini ve çalışma gruplarını ve organizasyonel
yapı ve teknolojiyi içerir. Örgütsel özellikleri ve çalışanların ödül
beklentilerini değiştiren iş yaşamı deneyimlerinin kalitesi, işle ilgili
davranıştaki tercihlerini etkilemektedir (Barry A. Macy, 1976).
İşi Kontrol Edebilme: İş açısından bakıldığında, iş hayatı kalitesi
önemlidir.

Çünkü

çalışma

ortamının

doğasının

çalışanların

memnuniyeti ve işle ilgili davranışlar ilgili olduğunu gösteren kanıtlar
mevcuttur (Greenhaus vd., 1987). İş yaşam kalitesi, gelişmiş çalışan
refahı duygusunu ifade eder. Ayrıca bu kavram yalnızca çalışan
memnuniyetini değil, aynı zamanda organizasyonel etkinliği ve
üretkenliği de artırır (Seema Arif, 2013).
Genel düzeyde, esnek çalışma düzenlemelerine erişimin olması iş
tatmini üzerinde olumlu bir etkisi olacağı beklenebilir. Daha fazla
özerklik ve kontrol işin tamamlanmasının iş tatmini üzerinde olumlu
bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. (Igbaria ve Guimaraes 1999).
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SONUÇ
Bu çalışmada, iş yaşam kalitesi açısından esnek çalışmanın sonuçları
incelenmiştir. Esnek çalışma düzenlemelerini iş yaşam kalitesinin
boyutlarını ile daha bütünsel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.
Ekonomik, teknolojik, sosyal ve ailevi değişimler, esnek çalışma
düzenlemelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Geleneksel sanayi

öncesi toplumlarda, iş ve aile bir ana üretim birimi olan aile ile bütün
olarak kabul edilmekteydi. Daha sonra endüstriyel toplumlarda iş ve
özel hayat arasındaki bölünme keskinleşti. Böylece iş ve aile arasında
ortaya çıkan bir dengesizleşme görülmeye başlanmış oldu. Bu
dengesizlik işin aile yaşamı üzerinde net bir hâkimiyetine neden
olmuştur. Bu durum içsel iş kalitesi; beceriler, ömür boyu öğrenme ve
kariyer gelişimi; cinsiyet eşitliği, işyerinde sağlık ve güvenlik; dahil
etme ve işgücü piyasasına erişim, iş organizasyonu ve iş-yaşam
dengesi; esneklik ve güvenlik, sosyal diyalog ve işçi katılımı; çeşitlilik
ve ayrımcılık yapmama ve genel iş performansı gibi faktörleri
kapsayan iş yaşam kalitesini olumsuz etkilemiştir.
Çalışanların evden çalışma ile ilgilenmeleri, çocuk bakımı ve okul
çocuklarının eve dönmesi gibi kritik zamanlarda evde bulunma gibi
aile gereksinimlerine dayanmaktadır. Bu önemli faktörler için
alternatif programlar ve esnek çalışma saatleri oluşturulması rol-stres
faktör seviyelerini düşürür ve iş tatmini ve organizasyona bağlılığını
arttırır. Bu nedenle, onları motive eden, organizasyona bağlılıklarını
artıran ve ciro niyetlerini azaltılması ile elde edilen bazı faydalar
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esnek

çalışma

ile

düzenli

çalışanlarla

daha

iyi

anlaşılarak

gerçekleştirilebilir.
Esnek çalışma saatleri ve istihdam programları, iş özerkliği ve
denetim ilişkileri gibi çalışma koşulları, aileyi ve çalışanı olumlu
şekilde etkiler. Bu nedenle, esnek çalışma düzenlemeleri insanların
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İş ve aile ihtiyaçlarının uzlaştırılmasını
kolaylaştırabilir ve bireylere iş dışı hayatları için imkân sağlar.
Böylelikle, esnek çalışma düzenlemeleri çalışan memnuniyetiyle
birlikte organizasyon için bir dizi rekabet gücünü artırmak dahil
organizasyonel

amaçlara

ulaşmak

ve

verimlilik

arttırmak;

organizasyonel değişimi teşvik etmek ve işe alımın iyileştirilmek,
kalite ve emeğin korunmasına yardım etmek gibi faydalar sağlar.
Ayrıca işsizlere iş sağlama ve daha sağlıklı aile ve sosyal yaşam gibi
sosyal çıktıları da teşvik edebilir.
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GİRİŞ
Teknolojik alandaki gelişmeler ticari hayatı önemli ölçüde etkileyerek,
ticaretin yapılış şeklini değiştirmiştir. Klasik ticaret anlayışının yerini
internet ortamında gerçekleştirilen ve elektronik ticaret olarak
isimlendirilen ticaret anlayışı almıştır. Günümüzde özellikle internetin
yaygınlaşması

ile

birlikte

sosyal

ağlarla

elektronik

ortamda

gerçekleştirilen ticari faaliyetler her geçen gün artarak günlük
hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Teknoloji ve internet alanındaki gelişmeler, yenilikler pek çok konuda
olduğu gibi ticaret konusunda da önemli değişikliklerin yaşanmasına
neden olmuştur. İşletmelerin yaptıkları işlemlerin büyük bir kısmının
elektronik ortama taşınmasıyla, elektronik faaliyetler iş hayatının
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu da işletme fonksiyonlarının
yeni düzene uymasını zorunlu kılmıştır. Bu fonksiyonlardan birisi de
muhasebedir. Bu bağlamda muhasebe işlemlerinin de değişen
koşullara uygun gerçekleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.
E-ticaret ile üretici ve tüketiciler hızlı, etkili ve düşük maliyetli iş
yapma fırsatı yakalayarak küresel düzeyde karşılaşmakta ve ticaret
uluslararası bir boyut kazanmaktadır. E-ticaret, özellikle 1990’lı
yılların ikinci yarısından sonra, internetin de bir iş yapma yeri olarak
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hız kazanmaya başlamıştır.
Ayrıca kredi kartlarının ve akıllı telefonların kullanımın artması ve
bankacılık sistemindeki gelişmeler de e-ticaretin yaygınlaşarak geniş
kitleler tarafından kullanılmasında önemli rol oynamıştır.
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E-ticaret işlemleri tüm dünyada ve Türkiye’de de her geçen gün
artarak devam etmektedir. Ancak bu hızlı ve köklü değişim bir takım
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan birisi de eticaretin nasıl muhasebeleştirileceği konusudur. Bu konuda dünya ve
Türkiye’de ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Çünkü e-ticaretin
muhasebeleştirilmesi; işletmelerin faaliyet sonuçlarını, ödeyecekleri
vergilerin tutarını, finansal tabloların tarafsız ve güvenilir olarak
hazırlanması gibi pek çok hususu etkilemektedir. Çalışmanın
uygulama

kısmında,

e-ticaretin

muhasebeleştirilmesi

örnek

uygulamalarla incelenecektir.
1. ELEKTRONİK TİCARET TANIMI
“Ticaret” kelimesi kavram olarak “mal veya hizmetin satın alınması
ve satılması” işlemlerini içermektedir. Bu satma ve satın alma
süreçlerinin elektronik ortamda, internet üzerinden gerçekleştirilmesi
elektronik ticaret kavramını gündeme getirmiştir (Korkmaz, 2002, 51).
Diğer bir ifade ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ticari
faaliyetler için gerekli olan bilgi ve belgelerin elektronik ortama
taşınmasına ve işlemlerin bu ortamlarda gerçekleştirilebilmesine
imkan sağlayarak elektronik ticaret kavramını gündeme getirmiştir
(Yükçü ve Gönen, 2009.2).
Elektronik ticaret, her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi,
elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (akıllı kartsmartcard, elektronik fon transferi (EFT), POS terminalleri, faks gibi)
kullanılarak satılması ve satın alınmasını içeren bir kavramdır şeklinde
tanımlanabilir (Erbaşlar ve Dokur, 2008, 3). Elektronik ticaret
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kavramının çeşitli kurum ve kuruluşlara tarafından tanımları
yapılmaktadır:
Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO) elektronik
ticaretin, “mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının
telekomünikasyon

ağları

üzerinden

yapılması”

şeklinde

tanımlamaktadır (WTO, 1998).
Birleşmiş

Milletler-

Uluslararası

Ticaret

Hukuku

Komisyonu

(UNCITRAL) elektronik ticareti, “ticari aktiviteler kapsamında her
türlü veri mesajının, elektronik veri değişimi (Electronic Data
Interchange), internet, e-mail gibi yöntemlerin yanında, telekopi ve
fax gibi daha az karmaşık veri iletim yöntemleri kullanılarak
elektronik ortamda değişimi” olarak tanımlanmıştır (Aktaş, 2008: 10).
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD),

“e-ticareti;

sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve
iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari
işlemler olarak” tanımlamıştır (Ekin, 1998: 76).
Avrupa Komisyonu’nun 1997 yılında yapmış olduğu tanıma göre ise,
elektronik

ticaret,

işletmelerin

ticari

faaliyetlerini

elektronik

ortamlarda yapmasıdır. E-ticaret bu yönüyle ele alındığında mal ve
hizmet alışlarında ödemelerin dijital olarak yapılmasını içermektedir
(Özbek, 2000: 44).
Uluslararası kuruluşların e-ticaret ile ilgili yaptıkları tanımları genel
olarak

değerlendirdiğimizde,

e-ticaretin,

elektronik

ortamda

gerçekleştirilen her türlü alışverişi kapsadığı sonucunu çıkartabiliriz.
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Türkiye’de Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun
elektronik ticareti; “Fiziki ortamda karşı karşıya gelinmeksizin,
elektronik ortamda gerçekleştirilen çevirim içi iktisadi ve ticari her
türlü faaliyet” şeklinde tanımlamıştır (ETDHK m.2/1-a).
Yukarıda verilen tanımlara ek olarak e-ticaretin farklı bakış açılarına
göre farklı tanımlamaları da yapılabilir (Altuntaş, 2011, 5).
İş süreci bakımından: E-ticaret, ticari faaliyetlerin ve bunlarla ilgili
iş

akışının

otomasyonunu

sağlamak

amacıyla

teknolojinin

kullanılmasıdır.
İletişim bakımından: E-ticaret, bilginin, mal ve hizmetlerin
dağıtımının veya ödemelerin bilgisayar ağları, telefon hatları
üzerinden ya da diğer elektronik araçlarla yapılmasıdır.
Hizmet bakımından: E-ticaret, firmaların, yöneticilerin, tüketicilerin
ürünlerin kalitesini artırma ve hizmetlerin sunum süresini kısaltıp
hizmet maliyetlerini düşürme taleplerine hizmet eden bir araçtır.
Online olma bakımından: E-ticaret, ürünlerin ve bilginin internet
veya online olarak diğer ağlar üzerinden alışverişine olanak sağlayan
bir araçtır.
İletişim teknolojilerinin ve internet kullanımının çok hızlı gelişmesiyle
birlikte dünyada yeni bir ekonomik düzenin yaygınlaştığına şahitlik
etmekteyiz. Bunun sonucu olarak da; satıcı ile alıcının bir araya
geldikleri yerler olan pazarlar değişik bir boyut kazanmıştır. Satıcılar
artık tüm dünyayı müşteri olarak görüp ticaretlerini web tabanlı
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sistemler üzerinden yapmaya başlamışlardır (Civan ve Bal, 2002:
1011).
Ticaretin internet ortamına taşınması ile birlikte internet, bir bilgi
iletişim aracı olmaktan çıkmış, güçlü bir dağıtım ve ticaret aracı haline
gelmiştir. E-ticaretin gücünü keşfeden firmalar gelecekte rekabet
güçlerini kaybetmemek, yeteneklerini korumak ve daha da geliştirmek
için e-ticaret çalışmalarına hız vermişlerdir.
2. ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ
E-ticaret alanındaki son gelişmelere baktığımızda, e-ticaretin sadece
firmalar tarafından değil aynı zamanda devlet ve müşteriler için de
önemli bir kullanım alanı oluşturduğu görülmektedir. İnsanlar artık
ihtiyaçlarının

pek

karşılayabilmektedir.

çoğunu
Ayrıca

internetten

e-ticaret

vatandaşlar devletle

vasıtasıyla
olan hizmet

ilişkilerinde de internetten faydalanmaktadır.
E-ticaret: İş, tüketim ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
amacıyla bilgilerin, üreticiler, tüketiciler, kamu kurumları ve diğer
kurumlar arasında elektronik ortamda paylaşılmasıdır. Dolayısıyla
doğrudan ticari bir sonucu olmayan ancak buna altyapı olanakları
sağlayan tüm işlemler e-ticaretin kapsamına girmektedir (Akpunar,
2017: 20). E-ticaret; telekomünikasyon, güvenlik, veri depolama gibi
teknik alanlar ile tedarik, satın alma, faturalama, pazarlama ve ödeme
gibi iş alanları, bilgi hırsızlığı ve fikri haklar vb. hukuksal alanları da
içermektedir (Karabaş, 2018: 86).
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Gelişen teknoloji ile birlikte e-ticaret artık sadece gelişmiş ülkelerin
için değil, gelişmekte olan ülkeler içinde bir fırsat oluşturmaktadır. Eticaret hacminin gelişmiş ülkelerde diğer ülkelere kıyasla daha fazla
olmasının sebeplerinden birisi, internet alt yapılarını geliştirmiş
olmalarıdır.

Elektronik ticaret günden güne artarken, söz konusu

gelişimin en önemli sebeplerinden birisi Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin gibi sosyal ağlardır. E-ticareti kullanan işletmeler,
söz konusu sosyal ağlar aracılığı ile işletmelerini tanıtmaktadırlar.
Türkiye’de e-ticaret hacminin dünyadaki büyümeye bağlı olarak artış
gösterdiği, ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında büyümen diğer
ülkelere nazaran yetersiz olduğu söylenebilir. E- ticaret, ABD’de ve
Avrupa

ülkelerinde

1980’li

yıllardan

itibaren

hızla

artarken

Türkiye’de e-ticaretin gelişiminin çok daha sonraları ortaya çıkmasına
rağmen Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen e-ticaret işlem
hacminin artış eğiliminde olduğu görülmektedir (Karabaş, 2018. 87).
Türkiye’nin e-ticarette pazar büyüklüğü 2018 yılında 59,9 milyar TL,
iken 2019’da yıllık %39 artışla 83.1 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Perakende e-ticaret hacmi ise 2019 yılında 44.9 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Dünyada e-ticaret pazar büyüklüğünün 2019 yılında
3,5 trilyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir (TÜSİAD;
2019).
Günümüzde özellikle son tüketiciye satış yapan şirketler arasında eticareti kullanmayan işletme yok denecek kadar azdır ve finansal
tablolarda kredi kartlı işlem verileri önemli bir yer tutmaktadır.
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2019 yılı tam ve 2020 yılı

118

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

ilk 6 aylık yabancı ve yerli kartların yurt içi kullanım bilgileri
aşağıdaki gibidir.
Tablo 1: İnternet Üzerinden Yapılan Kartlı Ödeme İşlemleri (2020)
İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtdışı ve
Yabancı ve Yerli Kartların
Dönem
Yurtiçi Kullanımı
Yurtiçi Kullanımı
Yurtiçi
Yurtdışı Toplam
Yerli
Yabancı Toplam
Kart
Kart
Ocak
16.177,75 1.141,69 17.319,44 16.177,75 1.824,48 18.002,23
Şubat
15.190,83 1.056,53 16.247,36 15.190,83 1.765,46 16.956,30
Mart
15.514,93 946,07
16.460,99 15.514,93 838,13
16.353,06
1. Dönem 46.883,51 3.144,28 50.027,79 46.883,51 4.428,07 51.311,58
Nisan
15.713,68 868,82
16.582,49 15.713,68 277,24
15.990,92
Mayıs
18.654,66 1.005,65 19.660,32 18.654,66 494,76
19.149,42
Haziran 19.391,64 1.017,94 20.409,57 19.391,64 764,72
20.156,36
2.Dönem 53.759,97 2.892,41 56.652,38 53.759,97 1.536,73 55.296,70
2020YILI 100.643,48 6.036,69 106.680,17 100.643,48 5.964,80 106.608,28
Kaynak: https://bkm.com.tr/

Tablo 2: İnternet üzerinden Yapılan Kartlı Ödeme İşlemleri (2019)
İşlem Tutarı (Milyon TL)

Dönem

Yerli Kartların Yurt İçi
ve Yurtdışı Kullanımı
Yurt İçi
Yurtdışı
Toplam

Yerli ve Yabancı Kartların
Yurt İçi Kullanımı
Yerli Kart Yabancı
Toplam
Kart

Ocak

11.738,28

913,39

12.651,67

11.738,28

1.695,21

13.433,49

Şubat

10.780,84

833,67

11.614,52

10.780,84

1.616,66

12.397,50

Mart

12.849,55

993,89

13.843,44

12.849,55

1.979,63

14.829,18

1.Dönem

35.368,67

2.740,95

38.109,63

35.368,67

5.291,51

40.660,18

Nisan

12.135,27

975,53

13.110,80

12.135,27

2.050,00

14.185,27

Mayıs

14.494,35

1.075,99

15.570,34

14.494,35

2.277,83

16.772,18

Haziran

12.185,86

944,44

13.130,30

12.185,86

2.301,08

14.486,94

2.Dönem 38.815,48

2.995,96

41.811,44

38.815,48

6.628,91

45.444,39

Temmuz 15.907,13

1.061,49

16.968,62

15.907,13

2.572,73

18.479,86
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Ağustos

13.900,51

991,21

14.891,72

13.900,51

2.170,85

16.071,36

Eylül

14.791,15

974,62

15.765,76

14.791,15

2.135,43

16.926,58

3.Dönem 44.598,79

3.027,32

47.626,10

44.598,79

6.879,01

51.477,80

Ekim

14.622,28

1.054,22

15.676,49

14.622,28

1.891,31

16.513,59

Kasım

17.368,36

1.095,78

18.464,14

17.368,36

1.562,79

18.931,16

Aralık

15.491,57

1.104,78

16.596,36

15.491,57

1.591,79

17.083,37

4.Dönem 47.482,22

3.254,78

50.736,99

47.482,22

5.045,90

52.528,12

2019Yılı 166.265,15

12.019,01

178.284,16

166.265,15

23.845,33

190.110,48

Kaynak: https://bkm.com.tr/

3. ELEKTRONİK TİCARETİN TARAFLARI
E-ticaretin

tarafları

olarak;

alıcı,

satıcı,

üretici,

bankalar,

komisyoncular, sigorta şirketleri, nakliye şirketleri, özel sektör bilgi
teknolojileri firmaları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, onay
kurumları, elektronik noterler, dış ticaret müsteşarlığı, gümrük
müsteşarlığı,

diğer

kamu

kurumları

olarak

sıralanabilir

(KOSGEB:2001:395). Elektronik ticaretin taraflarını dört başlıkta
incelemek mümkündür (Elmas, 2009;16-17).
İşletmeden Kamuya E-Ticaret: İşletmelerle kamu kuruluşları
arasındaki ticari faaliyetler, vergiler, gümrük işlemleri, sosyal
güvenlik, istatistik ve izinlerin elektronik yoldan izlenmesi ve
düzenlenmesidir. Burada kamuya ait ihalelerinin elektronik ortamda
duyurulması ve işletmelerin elektronik ortamda teklif verebilmeleri
örnek verilebilir (Uzunoğlu, 2002).
Bireyden Devlete E-Ticaret: Bireyden devlete e-ticaret, bireylerin
devlet ile olan ilişkilerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir
(Bakan ve Taşlıyan, 2003:762). Elektronik ortamdaki birey-devlet
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ilişkilerine; vergi ve sosyal güvenlik primleri ödemeleri, pasaport ve
ehliyet başvuruları örnek olarak gösterilebilir.
Devletin,

e-devlete

dönüşmesi

ile

birlikte,

işlemlerin

sıra

beklemeksizin bilgisayarlar aracılığı ile yapılması, kamudaki personel
sayı ve yapısında gerçekleştirilen dönüşüm ile birlikte, kırtasiye
harcamalarının azalması, işlemlerin şeffaflaşması, yolsuzlukların
önlenmesi vb. bir çok olumlu etkinin ortaya çıkması beklenmektedir
(Elibol, Kesici,2008;318).
İşletmeden

Tüketiciye

E-Ticaret:

Günümüzde

internet

teknolojisindeki hızlı gelişmelere bağlı olarak uygulamaya geçen
sanal mağazalar aracılığı ile işletmeler internette; kitaptan bisiklete,
yemekten mobilyaya, pek çok ürünün satışını yapmaktadırlar.
E-ticaret, yeni bir satış kanalı oluşturmaktan çok, mevcut pazar
potansiyelinin artırılması ve yeni pazarlara girme bakımından
önemlidir. İnternetin getirdiği iletişim avantajı alıcılarla satıcıların
kendi belirledikleri bir ortam ve ölçüde iletişime geçebilmelerine
imkan tanımaktadır. İşletme-müşteri arasındaki ticaret işletmeler arası
ticarete kıyasla daha az gelişmiştir. Bunun sebepleri, PC kullanımının
tüketiciler arasında çalışma ortamlarına nazaran daha düşük seviyede
olması, internet üzerinde var olan güvenlik sistemlerine tam olarak
güvenmeme ve tüketicilerin e- ticaret yoluyla elde edebilecekleri
gelirden haberdar olmamalarıdır (Küçükgörkey, 2002: 3).
İşletmeden işletmeye E-Ticaret: Bu yöntemde eğer hizmet ve ürün,
satıcıdan yine satış yapmak amacıyla diğer bir satıcıya geçiyorsa
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burada işletmeler arası ticaretten söz edilebilir (Uzunoğlu, 2002).
İşletmeler arası ticarette e-ticaret, maliyetlerin düşürülmesi ve
verimliliğin artırılmasında ciddi bir rol üstlenmektedir. İşletmeler
internet ortamında; tedarikçilerden mal siparişi vererek mal satı
alabilmekte, faturalarını alabilmekte, tutarlarını ödeyebilmekte ve
stoklarının takibini kolayca yapabilmektedir. Örneğin, süreçlerin
tamamında barkod okuyucu sistemini kullanan ve işlemlerini
elektronik ortamda gerçekleştiren bir süpermarkette, otomasyon ile
bilgisayar; raflardaki ve depolardaki ürünlerin takibini yapabilmekte,
ürünlerin satış seyirlerini izleyebilmekte ve hatta ihtiyaç olduğunda
ihtiyaç duyulan ürünlerin siparişlerini verebilmektedir (Elibol ve
Kesici, 2008,316-317).
4. ELEKTRONİK TİCARETİN HUKUKİ BOYUTU
Elektronik ticaretin kendisinden beklenen faydanın elde edilebilmesi,
bu mecrada ticari faaliyette bulunanlar bakımından şeffaf ve güvenli
bir ortamın oluşturulmasına bağlıdır. Bu mecrada bir takım art niyetli
kişilerin e-ticaretin

sunduğu

olanakları

kötüye

kullanmalarını

engelleyebilmek ve özellikle tüketicilere gönderilen istenmeyen ticari
elektronik

iletileri

önleyebilmek

amacıyla

özel

bazı

yasal

düzenlemelere gidilmiştir.
Türkiye’de “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun” (ETDHK) 1.5.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun
yürürlüğe girmesi, e-ticaret faaliyetlerinde güvenli, şeffaf bir ortamın
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tesis edilmesi Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum sağlamak
bakımından da önemlidir (Hamamcıoğlu, 2018;45).
E-ticaret ile ilgili faaliyetlerin kendilerine has özelliklerinin bulunması
nedeniyle tek bir hukuk dalı veya tek bir kanun ile düzenlenmesi
olanaklı değildir. Bu anlamda e-ticaretin, ETDHK ve ilgili
yönetmelikler dışında, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, Bankacılık Hukuku,
Milletlerarası Özel Hukuk, Ceza Hukuku gibi çeşitli hukuk dallarına
ilişkin kurallar aracılığıyla her açıdan düzenlenmesi mümkün
olabilecektir. Dolayısıyla özel düzenlemelerin dışında e-ticaretin genel
nitelikteki kanunlar olan Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi kanunlarla da sıkı
bir bağlantısı bulunmaktadır (Kaya, 2016: 55).
5. ELEKTRONİK TİCARETİN ARAÇLARI
E-ticaret edilince ilk olarak akla internet üzerinden yapılan ticari
işlemler gelmektedir. Oysa günümüzde e-ticaretin; elektronik ödeme
ve para transfer sistemleri (ATM, Kredi Kartları, Smart Kart,
Elektronik Para, vb.), telefon, faks, televizyon, elektronik veri
değişimi

ve

internettir

olmak

üzere

altı

adet

temel

aracı

bulunmaktadır. Ancak, e-ticaret kavramı daha çok işletmelerin
internet üzerinden yaptıkları ticari işlemler için kullanılmaktadır
(Elibol ve Kesici, 2008,313). Bunun nedeni internet ortamında
gerçekleştirilen e-ticaretin, bir veya daha fazla kişi arasında ses,
görüntü ve yazılı metinlerin aynı anda interaktif bir biçimde iletilmesi,

123

mekân ve zaman sınırlamasının olmayışı ve belkide en önemlisi
maliyetinin daha düşük olmasıdır (Uzunoğlu, 2003). İnternetin
işletmelere sağladığı küresel iletişim ağı ticareti kolaylaştırmıştır.
İnternetin e- ticarette kullanılan diğer araçlardan en belirgin
farklarından birisi ticarette mesafeleri ortadan kaldırmasıdır. İnternet
ortamı üretici ile tüketiciyi internet ortamında yüz yüze getirmekte,
tüketicilerin dünyanın diğer ucunda üretilen ve satılan her hangi bir
malı kolaylıkla alabilmesine, üreticilere ise bu sayede daha fazla
tüketici kitlelerine ulaşma imkanı vermesidir (Coşkun,2004;246-247).
6. ELEKTRONİK TİCARET VE MUHASEBE İLE İLİŞKİSİ
Bilgi teknolojileri, pek çok alan gibi işletmelerin muhasebe
organizasyonları

ile

birlikte

muhasebe

bilgi

sistemlerini

de

etkilemiştir. İşletmelerin işlemlerinin önemli bir kısmını elektronik
ortamda yapmaya başlamaları, muhasebe anlayışında bir takım yeni
ilke ve kuralların hayata geçirilmesine, muhasebe süreçlerinde fiziksel
değişmelerin
uygulamasının

yaşanmasına
bilgi

yol

teknolojisi

açmıştır.
kullanılarak

Birçok

muhasebe

gerçekleştirilmeye

başlanması sonucu “E-Muhasebe” olarak tanımlanan yeni bir kavram
kullanılmaya başlanmıştır (Dinç ve Karakaya; 2004;120).
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, işlem online olarak
gerçekleştirildiğinden, fiziki anlamda bir değişim alışveriş esnasında
gerçekleşmemektedir. Müşteri beğenip satın aldığı mal veya hizmetin
tutarını internet üzerinden ödemektedir. İşte bu noktada elektronik
ticaret uygulamaları ile birlikte elektronik ticarete konu olan
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işlemlerinin muhasebe kayıtlarına

nasıl aktarılacağı ve nasıl

muhasebeleştirileceği sorunları tartışılmaya başlanmıştır.
Muhasebe açısından; sipariş aşamasından yani müşteri tarafından
alışveriş sepetinin oluşumundan daha çok, alışverişi tamamlama ya da
ödeme yapıldıktan sonraki aşamaların doğru konumlandırılması
gerekmektedir.
Siparişin alınması sepetin oluşturulması, KVKK gereği tüketicinin
sözleşme onaylama aşaması vb. süreçler tamamlandıktan sonra ürünün
kargo şirketine teslimi ile başlayan satış sürecinde tahsilat;
a) Sipariş alınma aşamasında sipariş föyünün bir aşaması olarak
kredi kartı veya mail order gibi tahsil yöntemleri ile tahsilatın
gerçekleştirilmesinden sonra siparişin kesinleşmesidir. Bu
durumda ürüne ait tahsilat öncelikle yapılmaktadır. Satış öncesi
avans alınmaktadır.
b) Sipariş alındıktan sonra ürün kargoya teslim edilmekte ve kargo
şirketi teslim anında kapıda ödeme gibi tahsilat tekniği ile
tahsilat

yapmakta

ve

bedel

e-ticaret

şirketi

hesabına

geçmektedir. Bu durumda önce satış gerçekleştirilmekte daha
sonra tahsilat yapılmaktadır.
c) Sipariş alındıktan sonra ürün tesliminde kredi kartı ile tahsilat
yapılmaktadır. Bu durumda önce satış gerçekleştirilmekte daha
sonra tahsilat yapılmaktadır.
E-Ticaret şirketleri tarafından düzenlenen kampanyalara uygun olarak
geliştirilmiş taksitlendirme şeklinde tahsilatlar, ürünle birlikte ikinci
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bir üründe indirim veya promosyon verilmesi gibi diğer yöntemler de
muhasebede

dikkate

alınması

gereken süreçler olarak kabul

edilmelidir.
kartı

Kredi

kullanılarak

gerçekleştirilen

satışların

muhasebeleştirilmesinde kullanılacak hesaplar konusunda yazında
değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. Kredi kartlı satışlarda “108 Diğer
Hazır Değerler” hesabının kullanılması gerektiğini ileri sürenler
olduğu gibi “127 Diğer Ticari Alacaklar” hesabının kullanılması
gerektiği yönünde görüşler de söz konusudur. Öte yandan Tek Düzen
Hesap Planında yer almayan yeni hesapların kullanılması gerektiği
yönünde de görüşler bulunmaktadır. Günümüzde elektronik ticaretin
ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olması sebebiyle, Kredi kartı ile
satışların muhasebe kayıtlarına geçiş süresi ve bu işlem için ödenen
komisyonlar göz önünde bulundurularak “104 Kredi Kartı Slipleri”,
“123 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar” ve “223 Kredi Kartlı
Satışlardan

Alacaklar”

hesaplarının

kullanıldığı

görülmektedir

(Çiğdem ve Çukacı; 2018:82).
Bu çalışmada elektronik ticarette satışlara ilişkin muhasebe kayıtları;
1. İşletmenin

Kendisinin

Kredi

Kartı

İle

Satış

Yapması

Durumunda Muhasebe Kayıtları
2. İşletmenin Üye Kabul Esaslı Elektronik Satış Siteleri Üzerinden
Satış Yapması Durumunda Muhasebe Kayıtları
olmak üzere iki farklı şekilde örneklendirilerek ele alınmıştır.
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Örneklerle ilgili muhasebe kayıtlarında, Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği 1’deki düzenleme dikkate alınarak boş olan hesaplar
işletme ihtiyacı doğrultusunda isimlendirilerek kullanılmıştır.
6.1. İşletmenin Kendisinin Kredi Kartı İle Satış Yapması
Durumunda Muhasebe Kayıtları
İşletme kendi ürettiği ya da satın aldığı malları kendisi kredi kartı ile
satması durumunda yapılması gereken muhasebe kayıtlarına ilişkin
örneklere yer verilmiştir. Bu başlık altında;
a) Tek Çekimli Kredi Kartı ile Satışlar
b) Taksitlendirilmiş Kredi Kartlı Satışlar
olmak üzere iki farklı şekilde incelenmiştir.
6.1.1. Tek Çekimli Faturaya Dayalı Kredi Kartı ile Satışlar
İşletmenin kredi kartı ile gerçekleştirdiği satışların bedellerinin
işletmenin hesaplarına geçiş süresi göz önde bulundurularak; Tek
Çekimli Kredi Kartlı komisyonsuz Hazır Değer Niteliğindeki
Satışların

Muhasebeleştirilmesi,

Tek

Çekimli

Kredi

Kartlı

Komisyonlu Hazır Değer Niteliğindeki Satışların Muhasebeleştirilmesi, Tek Çekimli, Müşteriye Yansıtılmayan Komisyonlu Hazır
Değer Niteliğindeki Satışların Muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnek
uygulamalara yer verilmiştir.
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- Tek Çekimli Faturaya Dayalı Kredi Kartlı komisyonsuz Hazır
Değer Niteliğindeki Satışların Muhasebeleştirilmesi;
Alışveriş merkezinin kredi kartı ile satışlarının işletmenin hesabına
geçiş

süresi

göz

önünde

bulundurularak

aşağıdaki

gibi

örneklendirebiliriz.
Örnek 1: İşletme müşterisine 5 nolu fatura ile 1.000. TL + 180. TL
KDV mal satmış ve müşteri bedelini kredi kartı ile ödemiştir. Satış
bedeli işletmenin hesabına 3 gün içinde komisyonsuz geçmektedir. Bu
durumda yapılacak muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.
––––––––––––––– /

/ ––––––––––––––

104 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar

1.180,00

340 Alınan Sipariş Avansları
340.01 Tek Çekimli Kredi
Kartlı Satışlardan Tahsilat
Müşteri tarafından siparişin kesinleşmesi ve satışın
onaylanması
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
120 Alıcılar
120. 10 Kredi Kartlı Tek Çekimli Satışlar
600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
Satış işlemi
––––––––––––––– / / ––––––––––––––

1.180,00

340 Alınan Sipariş Avansları
340.01 Tek Çekimli Kredi Kartlı Satışlardan
Tahsilat
120 Alıcılar
120. 10 Kredi Kartlı Tek Çekimli Satışlar
Hesaplar arası eşleme ve virman
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

1.180,00

102 Bankalar

1.180,00

104 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
Kredi kartı ile yapılan satış tutarının hesaba
kaydedilmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
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1.000,00
180,00

1.180,00

1.180,00

-

Tek Çekimli Faturaya Dayalı Komisyonlu, Hazır Değer
Niteliğindeki Satışların Muhasebeleştirilmesi

Örnek 2: İşletme müşterisine 6 nolu fatura ile 1.000 TL + 180 TL
KDV tutarında mal satmış ve müşteri kredi kartı ile ödeme yapmıştır.
Satış bedeli işletmenin hesabına 30 gün içinde % 3 komisyon bedeli
ile birlikte hesaba kaydedilmekte ve müşteriye komisyon tutarı fatura
edilmektedir. Bu durumda yapılacak muhasebe kayıtları şöyle
olacaktır.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
104 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar

1.180,00

340 Alınan Sipariş Avansları
340.01 Tek Çekimli Kredi
Kartlı Satışlardan Tahsilat
Müşteri tarafından siparişin kesinleşmesi ve
satışın onaylanması
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
120 Alıcılar
120. 10 Kredi Kartlı Tek Çekimli Satışlar
600 Yurt İçi Satışlar
643 Komisyon Gelirleri
391 Hesaplanan KDV
Satış işlemi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

1.180,00

1.215,40
1.000,00
30,00
185,40

––––––––––––––– / / ––––––––––––––
340 Alınan Sipariş Avansları
340.01 Tek Çekimli Kredi Kartlı
Satışlardan Tahsilat
120 Alıcılar
120. 10 Kredi Kartlı Tek Çekimli
Satışlar
Hesaplar arası eşleme ve virman
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
102 Bankalar
653 Komisyon Giderleri

1.215,40

1.215,40

1.185,40
30,00
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104

Kredi Kartlı
Alacaklar

Satışlardan

1.215,40

Kredi kartı ile yapılan satış tutarının hesaba
kaydedilmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

- Tek Çekimli, Faturaya /Müşteriye Yansıtılmayan Komisyonlu,
Hazır Değer Niteliğindeki Satışların Muhasebeleştirilmesi
Örnek 3: İşletme müşterisine 7 nolu fatura ile 1000 TL + 180 TL
KDV mal satmış ve müşteri ödemeyi kredi kartı ile yapmıştır. Satış
bedeli işletmenin hesabına 3 gün içinde % 3 komisyonla birlikte
geçmekte, ancak müşteriye komisyon tutarı yansıtılmamaktadır. Bu
durumda yapılacak muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
104 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
340 Alınan Sipariş Avansları
340.01 Tek Çekimli Kredi
Kartlı Satışlardan
Tahsilat
Müşteri tarafından siparişin kesinleşmesi ve
satışın onaylanması
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
120 Alıcılar
120. 10 Kredi Kartlı Tek Çekimli Satışlar
600 Yurt İçi Satışlar

1.180,00
1.180,00

1.180,00
1.000,00

391 Hesaplanan KDV
Satış işlemi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
340 Alınan Sipariş Avansları
340.01 Tek Çekimli Kredi Kartlı Satışlardan
Tahsilat
120 Alıcılar
120. 10 Kredi Kartlı Tek Çekimli
Satışlar
Hesaplar arası eşleme ve virman
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
102 Bankalar
653 Komisyon Giderleri
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180,00

1.180,00

1.180,00

1.145,63
34,37

104 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar
Kredi kartı ile yapılan satış tutarının hesaba
kaydedilmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

1.180,00

Genel olarak kredi kartlı satışlardan kaynaklanan alacaklar için 108
Diğer Hazır Değerler Hesabı Kullanılmaktadır. Oysa Muhasebenin
Temel Kavramlarından Özün Önceliği Kavramına göre, “ işlemlerin
muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin
yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade
eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla
birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde,
özün biçime önceliği esastır.” Bu durumda kredi kartlı satıştan
kaynaklanan alacağın oluşmasında işlemin özü dikkate alınarak
kullanılacak hesap kod ve isminde hazır değer veya vadeli alacak
ölçüsü dikkate alınmalıdır. Diğer bir önemli ayrım ise; 108 Diğer
Hazır Değerler 10 Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesaplar
dışında kalanlar için olmakla birlikte altında birçok yardımcı hesap
olabilir. Oysa günümüzde satışlarında özellikle son tüketiciye hitap
eden şirketlerde kullanmayan işletme yok denecek kadar azdır ve
önemli bilgilidir.
Önemlilik kavramı dikkate alındığında, kredi kartlı satışlardan
kaynaklanan alacaklar için Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği 1’de öngörüldüğü üzere hesap planındaki boş hesapların
kullanılması daha doğru olacaktır. Düzenlenecek mali tablolarda
önemli bir mali olay dolaylı değil, doğrudan kendi isme ile yar
alacaktır. 104 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar hesabı bu doğrultuda
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henüz hesap planında yer almamasına rağmen tarafımızca önerilen bir
hesaptır.
İşletim

sistemleri

faturayı

entegre

muhasebeleştirmektedir.

Entegrasyonda faturalı satışlarda 120 Alıcılar hesabı kullanıldığı için
önce 104 Kredi kartlı Satışlardan Alacaklar hesabı ile 340 Alınan
Sipariş Avansları hesabına kayıtlanmıştır. Satış entegrasyonda 120
Alıcılar hesabı ile 600 ve 391 varsa diğer hesapları tanıyacak,
devamında ise 340 Alınan Sipariş Avansı hesabı ile 120 Alıcılar
hesabı eşlenerek kapatılacaktır.
Faturaya değil de VUK ta sayılan ve fatura yerine geçen yazar kasa
fişi düzenlenerek Kredi Kartı ile tahsilat yapıldığında; aynı süreç
çalıştırılabileceği gibi doğrudan 104 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar hesabı, 600 Yurt İçi Satışlar, 391 Hesaplanan KDV hesabı
kullanılarak avans ve alıcılar hesabı kullanılmayabilir.
- Tek Çekimli Yazar Kasa Fişine Dayalı Kredi Kartlı
komisyonsuz

Hazır

Değer

Niteliğindeki

Satışların

Muhasebeleştirilmesi;
Alışveriş merkezinin kredi kartlı ile yaptığı satışların işletmenin
hesabına geçiş süresi göz önünde bulundurularak aşağıdaki gibi
örneklendirebiliriz.
Örnek 1: İşletme müşterisine 5 nolu fatura ile 2.000 TL + 360 TL
KDV mal satmış ve müşteri bedelini kredi kartı ile ödemiştir. Satış
bedeli işletmenin hesabına 3 gün içinde komisyonsuz geçmektedir. Bu
durumda yapılacak muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.
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––––––––––––––– / / ––––––––––––––
104 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar

2.360,00

600 Yurt İçi Satışlar

2.000,00

391 Hesaplanan KDV
Kredi Kartı ile yapılan Satış işlemi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

360,00

6.1.2. Taksitlendirilmiş Kredi Kartlı Satışlar
Bu başlık altında; Dönen ve Duran varlık niteliğinde oluşan ticari
alacakların muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnek uygulamalara yer
verilmiştir.
− Dönen Varlık Niteliğinde Ticari Alacağın Oluşması
Örnek1: İşletme müşterisine kredi kartına 5 ay eşit taksitle 5.000 TL
+%18 KDV tutarında mal satmıştır. Bu durumda yapılacak muhasebe
kayıtları şöyle olacaktır.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
126 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
Satış işlemi
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–
102 Bankalar
126 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar
126.01.A.001 A. Ak

5.900,00
5.000,00
900,00

1.180,00
1.180,00

Kredi kartı ile yapılan satışın 1/5 taksitin
hesaba geçmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
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− İlk Aylar Ödemesiz, Dönen Varlık Niteliğinde Ticari Alacağın
Oluşması
Örnek 2: işletme müşterisine kredi kartı ile 5.000 TL +%18 KDV
tutarında mal satmıştır. Müşteri satın aldığı malın tutarını ilk 3 ay
ödemesiz 9 ay eşit taksitle ödeyecektir. Bu durumda yapılacak
muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
126 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar

5.900,00

600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
Satış işlemi
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–
102 Bankalar

5.000,00
900,00

655,56

126 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar
126.01.A.001 A Ak

655,56

Kredi kartlı ile yapılan satışın taksitinin
1/9 ‘nun hesaba yatırılması
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

− İlk Aylar Ödemesiz Kısmen Dönen Varlık Kısmen Duran
Varlık Niteliğinde Ticari Alacağın Oluşması
Örnek 3: İşletme müşterisine 5.000 TL +%18 KDV tutarında malı
kredi kartı ile ilk 3 ay ödemesiz 12 ay eşit taksitle satmıştır. Bu
durumda yapılacak muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.
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––––––––––––––– / / ––––––––––––––
126 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
126.01.A.001 A Ak
226 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
226.01.A.001 A Ak
600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV

4.425,30
1.474,70
5.000,00
900,00

Satış işlemi
(Muhasebe açısında toplam 15 aylık bir
süre bulunmakta, bu sürenin ilk 9 aylık
tutarı 126 nolu hesaba kaydedilmiş,
kalan son 3 aya ait tutar ise 226 nolu
hesaba kaydedilmiştir.)
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–
102 Bankalar

49,17

126 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar
126.01.A001 A Ak

49,17

Kredi kartı ile yapılan satışın 1/12
taksitin hesaba kaydedilmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
126 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
126.01.A.001 A Ak
226 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar
226.01.A.001 A Ak
Son üç ayın tahsil süresi 12 ayın altına
indiği zaman yapılması gereken kayıt
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
102 Bankalar
126 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar
126.01.A001 A Ak

1.474,70

1.474,70

49,17
49,17

Kredi kartı ile yapılan satışın 1/12
taksitinin hesaba kaydedilmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
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Örnek 3 te dikkat edilmesi gereken husus; satış tahsilatı 12 ay
olmasına rağmen işletme için nakit girişi 3 ay ödemesiz toplam 15 ay
olmaktadır. Özellikle satışın aralık ayının son haftası olması
durumunda düzenlenecek finansal tablolarda ne var ki alacağın bir
kısmı dönen varlık bir kısmı ise duran varlık olarak gösterilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle finansal tablolarda sunumun tam olarak
gerçekleştirilebilmesi amacıyla 126 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
ve 226 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar hesapların kullanımı
önerilmiş ve örneklendirilmiştir.
− Taksitlendirme Pozisyonuna Göre Dönen ve Duran Varlık
Ticari Alacağın Oluşması
Örnek 4: İşletme müşterisine kredi kartı ile 24 ayda eşit taksitlerle
ödemeli 10.000 TL +%18 KDV mal satılmıştır. Bu durumda yapılacak
muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
126 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
126.01.A.001 A. Ak
226 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
226.01.A.001 A Ak
600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
Satış işlemi
(İlk 12 aylık kısmı 126 nolu hesaba
kaydedilmiş, son 12 aylık kısmı ise 226
nolu hesaba kaydedilmiştir)
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–
102 Bankalar
126 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar
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5.900,00
5.900,00
10.000,00
1.800,00

491,67
491,67

126.01.A001 A Ak
Kredi kartı ile yapılan satışın 1/24
taksitin hesaba kaydedilmesi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
126 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
126.01.A001 A. Ak
226 Kredi Kartlı Satışlardan
Alacaklar
226.01.A001 A. Ak

5.900,00
10.000,00
1.800,00

Tahsil süresi 12 ayın altına düştüğünde
yapılacak kayıt
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–

Genel olarak kredi kartlı satışlardan kaynaklanan alacaklar 108 Diğer
Hazır Değerler Hesabı Kullanılmaktadır. Oysa Muhasebenin Temel
Kavramlarından Özün Önceliği Kavramı incelendiğinde ve bu
kavrama uygun hareket edildiğinde; “Özün Önceliği kavramı,
işlemlerin

muhasebeye

yansıtılmasında

ve

onlara

ilişkin

değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas
alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile
özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya
çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.” Kredi kartlı
satıştan

kaynaklanan

alacağın

oluşma

özü

dikkate

alınarak

kullanılacak hesap kod ve isminde hazır değer veya vadeli alacak
ölçüsü dikkate alınmalıdır.
Önemlilik kavramı dikkate alındığında, kredi kartlı satışlardan
kaynaklanan alacakların hesap planında kuralına uygun bir şekilde
Muhasebe sistemi Uygulama genel Tebliği1’de öngörüldüğü üzere
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boş hesaplardan kullanılması daha doğru olacaktır. Satışların vade
ihtiva etmesi durumunda hesap planında vade ihtiva eden ticari
alacaklar 12 Ticari Alacaklar ve 22 Ticari Alacaklar hesap gruplarında
kodlanmıştır. Düzenlenecek finansal tablolarda önemli bir mali olay
dolaylı değil, doğrudan kendi isme ile yar alacaktır. 126 Kredi Kartlı
Satışlardan Alacaklar ve 226 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar hesabı
bu doğrultuda henüz hesap planında yer almamasına rağmen
tarafımızca önerilen hesaptır.
6.2. İşletmenin Üye kabul esaslı Elektronik Satış Siteleri
Üzerinden Satış Yapması Durumunda Muhasebe Kayıtları
Bu sistemde süreç kısaca şöyle işlemektedir;
1. Müşteri tarafından sipariş föyünün oluşturulması ve alımı
onaylaması
2. Kredi kartından tahsilatın yapılması
3. Siparişin üye işletmeye aktarılması ve üye işletme tarafından
siparişin onaylanarak tamamlanması ve kargoya verilmesi
4. Siparişin müşteriye tesliminin gerçekleşmesi
Bu tür satışlarda bazı huşulara özellikle dikkat edilmesi gerekir.
Bunlar;
Müşteri aynı marka ve aynı model ürünü aynı sitede birden çok üye
işletmede görebilir ve fiyat ve teslimat koşulları birbirinden farklı
olabilir. Örneğin bazı işletmelerde fiyat biraz daha düşük veya fazla,
teslim süresi biraz daha kısa veya uzun sürede gerçekleştirilebilir vb.
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Müşteri sipariş etmiş olduğu ürüne ait ödemeyi çatı işletme hesabına
ödenmek üzere kredi kartını kullanmaktadır. Bu durumda müşteri
satın alma aşamasında onaylamış olduğu uzun mesafeli satış
sözleşmesini ve aynı zamanda satış sürecini de kabul etmiş
olmaktadır. Burada önerilen sözleşmenin özellikle ticari işletmeler
arasında gerçekleştiği takdirde dikkatli bir şekilde incelenmesidir.
Aradaki uzun mesafeli satış sözleşmesi her iki işletme politikalarına
uygunluk sağlamayabilir. Aynı şekilde dikkat edilmediği takdirde
banka hesap özetinde kredi kartı ödemeli Dokur A.Ş hesabına
yapılırken işletmeye gelen fatura Dokumayan A.Ş. tarafından
düzenlenmiş olabilir. İşleme ait muhasebe kayıtlarında üçlü (Satın
alma işlemini gerçekleştiren müşteri işletme, üye işletme kabul edip
aracılık yapan işletme ve sipariş yükümlülüğünü gerçekleştirecek
işletme) işletme ilişkisini doğru yansıtacak şekilde sözleşmelerde
dikkate alınarak kurgulanabilmelidir.
Bu başlık altında; Kredi Kartı ile tek çekim Tahsilatlı Satış (Kurumsal
satış), Banka veya Posta Havalesi İle Satış, Mal Teslimi Nakit
Ödemeli Satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnek
uygulamalara yer verilmiştir.
− Kredi Kartı ile Tek Çekim Tahsilatlı Satış Yapılması
(Kurumsal Satış)
Örnek 1: Dokur A.Ş. Tugay A.Ş. elektronik ticaret sitesinden 5.000 $
+%18 KDV ile bir adet televizyon satın almıştır. Televizyon Dokur
A.Ş.

tarafından

kullanılacaktır.

pazarlama

Sipariş

departmanında

kesinleşmiş

ve

tanıtım

Dokumayan

amaçlı
A.Ş
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ye

yönlendirilmiştir. Dokumayan A.Ş televizyonu Tugay A.Ş’ye teslim
edilmek üzere kargoya teslim etmiştir. Tugay A.Ş. yapmış olduğu
kredi kartından tahsilat ile Dokur A.Ş’den olan alacağı uzak mesafeli
satış sözleşmesi ile Dokumayan A.Ş, ye temlik etmiştir.
Tugay A.Ş. (E-Satış Sitesi): Süreçteki rolü; müşteri ile tedarikçiyi bir
araya getirmektir. Satış işlemi gerçekleşirse anlaşma gereği komisyon
geliri elde etmektedir.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
900 Nazım Hesap
Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar –
Dokumayan A.Ş
910 Nazım Hesap
Kredi Kartlı Satışlardan Borçlar-Dokur
A.Ş.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–
120 Alıcılar
Dokumayan A.Ş.
600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV

5.900,00

5.900,00

177,00

Düzenlenen % 3 komisyon faturası

150,00
27,00

––––––––––––––– / / –––––––––––––––
910 Nazım Hesap
Kredi Kartlı Satışlardan Borçlar-Dokur A.Ş
900 Nazım Hesap
Kredi Kartı ile Satışlardan AlacaklarDokumayan A.Ş.
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
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5.900,00
5.900,00

Dokur A.Ş: Süreçteki rolü siparişi veren müşteri işletmedir.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
259 Verilen Avanslar
309 Diğer Mali Borçlar
Kredi Kartlı Borçlar
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–
255 Demirbaşlar
191 İndirilecek KDV
259 Verilen Avanslar
Kredi Kartlı Borçlar
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

5.900,00
5.900,00

5.000,00
900,00
5.900,00

Dokumayan A.Ş. : Süreçteki rolü malı teslim etmek zorunda olan tedarikçi
işletmedir.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
104 Kredi Kartlı Satışlardan Alacaklar
340 Alınan Sipariş Avansları
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
120 Alıcılar
600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
340 Alınan Sipariş Avansları
120 Alıcılar
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.000,00
900,00
5.900,00
5.900,00

− Banka Veya Posta Havalesi İle Satış
Bu yöntem, kredi kartı kullanmak istemeyen ya da kredi kartı
olmayanlara banka veya posta havalesi şeklinde ödeme yapma olanağı
vermektedir. Birçok elektronik ticarette banka ya da posta havalesi
şeklinde yapılan ödemlerde, havalenin yapıldığını gösteren dekontun
faksı müşteriden talep edilmektedir. Söz konusu dekontun faks
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alındığında ya da satış bedelin hesaba geçtiği kesinleştiği zaman mal
müşteriye gönderilmektedir.
Örnek 1: Müşteri sipariş ettiği (sipariş sepetine attığı) %18 KDV
dahil 1.180 TL tutarındaki malın bedelini banka havalesi yapmış ve
dekontu işletmeye faks olarak göndermiştir.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
109 Diğer Hazır Değerler

1.180,00

340 Alınan Sipariş Avansları
….. nolu Kredi Kartı Slipi
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
120 Alıcılar

1.180,00

1.180,00

600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
….. nolu fatura
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–

1.000,00
180,00

––––––––––––––– / / ––––––––––––––
102 Bankalar
109 Diğer Hazır Değerler
Hesaplar arası eşleme ve virman
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
340 Alınan Sipariş Avansları
120 Alıcılar
Hesaplar arası eşleme ve virman
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
–

1.180,00
1.180,00

1.180,00
1.180,00

− Mal Teslimi Nakit Ödemeli Satışlar
Bu satış tekniğinde, siparişi alınan malla ilgili bilgiler teyit edildikten
sonra işletme malı müşteriye göndermektedir. Ancak gönderilen malın
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müşteriye teslimi ödeme şartına bağlanmaktadır. Yani müşteri malın
bedelini, malı kargo getiren kargo şirketine ödemeyi yaptıktan sonra
malı teslim alabilmektedir.
Örnek 1: Ödemesi mal teslim şartına bağlanmış satışla ilgili bilgiler
şöyledir.
• A Kargo şirketi ile müşteriye gönderilen malla ilgili düzenlenen
fatura bedeli % 18 KDV dahil 5.900 TL’dir.
• İşletmemize müşterinin A Kargo firmasına ödemeyi yaparak
sipariş ettiği malını teslim aldığı bilgisi ulaşmıştır.
• Yapılan anlaşma gereği A Kargo firması işletmemiz adına tahsil
ettiği tutarları her haftanın Cuma günü içinde bankadaki
hesabımıza yatıracaktır.
• Bankadan alınan hesap özetinde müşteriye teslim edilen
malların tutarlarının işletmemizin hesabına geçtiği görülmüştür.
––––––––––––––– / / ––––––––––––––
120 Alıcılar
600 Yurt İçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
Sipariş edilen malın faturası kesilerek
müşteriye gönderilmesi
–––––––––––– / / –––––––––––––––
136 Diğer Çeşitli Alacaklar
136.01 A Kargo Şirketi
120 Alıcılar
Müşteriye Gönderilen Malın müşteriye
teslim ile ilgili bilginin kargo şirketince
teyit edilmesi(dekontun gönderilmesi)
––––––––––––––– / / –––––––––––––––
102 Bankalar

5.900,00
5.000,00
900,00

5.900,00
5.900,00

5.900,00
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136 Diğer Çeşitli Alacaklar
136.01 A Kargo Şirketi
Cuma günü banka hesabımıza gelen
––––––––––––––– / / –––––––––––––––

5.900,00

Ticari işlemlerin giderek karmaşıklaşması, karmaşık kampanyaların
ve ticari ilişkilerin kurulması, ticari hayatın küresel bir boyutta olması,
şirketlerin yabancı ortaklarla birleşmesi, tüketici ve ticari davaların
artması mali verilerin kayıt ortamının güvenilirliği ve ihtiyacı
karşılayacak açık, anlaşılır olmasının önemini ortaya koymaktadır.
İşletmelerin muhasebe kayıt ortamında kullanılması zorunlu olan Tek
Düzen Hesap Planının bir şekilde günümüz işletme ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde güncellenmemesi var olan hesapların ihtiyaçları
karşılayamaması, mali müşavirlerin karşı karşıya kaldığı yoğun iş
yükü beklide muhasebe sistemi ile ilgili kısıt olarak karşımıza
çıkacaktır.
İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak hesap planındaki boş hesapların
kodlandırılması ve usulüne uygun kullanılması profesyonel muhasebe
bilgisini gerektirmektedir.
Önce

işletme

politikalarının

belirlenmesi,

her

türlü

süreçler

tamamlandıktan sonra oluşan fatura vb. faturaların muhasebede
kayıtlanmasını, önce mali müşavir deneyimleri ile muhasebe bilgi
sisteminin işletme politikalarını karşılayacak şekilde düzenlenip hazır
olmasından sonra ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler oluşturulduktan
sonra satışların gerçekleştirilmesi düşünülmelidir.
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İşletme faaliyetleri gerçekleştikten sonra bazı kanunlarda 5 yıl bazı
kanunlarda 10 gibi zaman aşımı süreleri göz önüne alındığında e
ticarette muhasebe sisteminin ne kadar önemli olduğu daha iyi
anlaşılacaktır.
E-Ticarette öncelikle işlemlerin doğru süreçlendirilmesi bu süreçlerin
muhasebe ile olan ilgisini doğru tanımlamak gerekmektedir.
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GİRİŞ
Günümüzde

küreselleşme,

bilgi

ve

iletişim

teknolojisindeki

gelişmelerin de etkisiyle bireyler, tüm dünyadaki gelişmelerden anlık
olarak haberdar olma ve bu gelişmeleri takip etme imkânı
bulmaktadır. Bu hızlı bilgi akışı toplumlar arasındaki sınırları
kaldırmış, her alanda toplumlar arası alışveriş hızlanmıştır. Bu durum
etik konularda da kendisini göstermiş, bireylerin etik konulardaki
bilgi, farkındalık ve bilinç düzeyi oldukça yükselmiştir. Birer tüketici
olarak bireylerin işletmelerden beklentileri de değişmiş, etik
konulardaki algılamaları onların davranışlarını etkiler hale gelmiştir.
Günümüzün yoğun rekabet ortamında, etik kurallara uygun hareket
eden işletmeler, olumlu imaj yaratarak bir adım öne geçme fırsatı
bulmaktadırlar. Dolayısıyla işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken,
özellikle çevresel konular başta olmak üzere pek çok konuda etik
davranışlar sergilemeleri sorumluluk değil zorunluluk haline gelmiştir.
İşletmelerin etik davranışları konusunda bir başka önemli konu ise
tüketicilerin etik algılamaları ve verdikleri tepkilerdir. Tüketiciler,
kimi zaman işletmeleri etik davranışlarından ötürü ödüllendirmek
isterken bazı durumlarda ise etik dışı olduğunu düşündükleri
davranışları

cezalandırma

yoluna

gitmektedirler.

Tüketicilerin

işletmeyi ödüllendirmesi, tekrar satın alma, daha yüksek fiyatlara razı
olma, ağızdan ağıza iletişim ile tanıdıklarına tavsiye etme gibi
davranışlar olurken, cezalandırma ise bunun tersi olarak satın almama,
şikâyetlerini yakın çevresine aktarma hatta ürünleri boykot etme
şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri
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ve kullanım özellikleri düşünüldüğünde bu tüketici tepkileri işletme
için çok daha önemli hale gelmektedir. Burada önemli olan nokta,
tüketicilerin, işletmelerin etik davranışlarını nasıl algıladıkları ve bu
algılamaların ödüllendirme ya da cezalandırmaya ne oranda
yansıdığıdır.
Tüketicilerin etik algılamaları ve tepkilerini belirlemeye yönelik
yapılan bu araştırma, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde etik
konusu ve pazarlama alanında etik konular üzerine teorik bilgiler
verilmiştir.

Araştırmanın

ikinci

bölümünde,

tüketicilerin

etik

algılamalarını ve bu etik algılamaların ödüllendirme ve cezalandırma
davranışlarıyla ilişkisini açıklamaya yönelik yapılan ampirik araştırma
ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
1. ETİK KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ
Yunanca “karakter” anlamında kullanılan “ethos” sözcüğünden
türemiş olan etik, insanın başka varlıklarla belirli normlara göre
gerçekleşen ilişkilerinin toplamı ve söz konusu ilişkilerle bu varlıklara
yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran norm, ilke, kural ve
değerlerin bütünüdür (Cevizci, 2002: 3). Bir başka tanıma göre etik,
bir insanın davranışlarında kullandığı ahlaki ilkeler bütünü olarak
tanımlanabilir ve insanın doğru ile yanlışı ayırırken kullandığı kişisel
kriterlerdir (Meigs vd., 1995, akt. Saban ve Atalay, 2005: 50). Etik;
"kişi veya gruplarda, doğru ya da yanlış olarak nitelendirilen
davranışları yönlendiren ahlaki değerler ve ilkeleri kapsayan kurallar
topluluğudur. Etik davranış ve değerler ise yaşamımızın bir parçası
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olup; iyi ya da kötü davranışlara yönelik standartları düzenleyen,
hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkan bir kavramdır"
(Ülgen, 2004: 439). Levy’ye (1972: 96) göre etik, başkaları ile
ilişkilerde davranış veya eylem standartlarıdır. Etik konusunda yapılan
tanımlar incelendiğinde, değer kavramı dikkati çekmektedir. Değerler,
sahip olunan temel inançlardır ve neyin doğru, iyi ve adil olduğunu
tanımlamak için kullanılan ilkelerdir. Birey, değerleri öğrenir ve
özümser, bilinçli olarak mevcut sosyal hayata, topluma katılır ve
sosyal dünyanın içindeki hedefler, normlar ve yaşama biçimleriyle
kişisel olarak özdeşleşir. Bu nedenle toplumsal bilincin içindeki
yerleşik değerler, bireysel ve kolektif eylemlerin en üst boyuttaki itici
gücüdür (Akşit, 2008: 91).
Birçok yerde etik sözcüğü yerine ahlâk sözcüğünün kullanıldığı
görülmektedir (Kesgin, 2009: 145). Buna karşılık bu iki kavram
birbirinden farklıdır. Etik, daha çok kuramsal bir çerçevede, genellikle
törelerle ilgili bir üst bakışı ve felsefi bir yaklaşım iken; ahlak, daha
çok uygulamaya dayalıdır, somut, münferit ve özel durumlarla
ilişkilidir. Etik, ahlak ile ilgili eylemleri yargılama ölçütünü sorgular,
ahlaki norm ve değerlerin, geneli ilgilendiren koşullarını araştırır.
Ahlak ise doğrudan eylemler ve bu eylemlerin normlara uygunluğu ile
ilgilidir (Özmen ve Güngör, 2008: 139).
Etik, bireyin toplumsal düzeyde gerçekleştirdiği ve sonuçları
başkalarını etkileyen davranışları ve bunları şekillendiren düşünce
süreçleriyle ilgilidir. Bu çerçevede, etik, somut olarak üç şekilde
gerçekleşmektedir (Yıldırım ve Kadıoğlu, 2007: 76):
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(i) Felsefenin bir temel alanı olarak etik, davranışlar bağlamında
iyinin ne olduğu ve nelerin iyi olduğu konusunu işlemekte;
insanın ideal davranışlarını formüle etmeyi amaçlamaktadır.
(ii) Toplumsal yaşamda etiğin karşılığı, insanların birbirleriyle
ilişkilerinde

neleri

yapmaları

ve

nelerden

kaçınmaları

gerektiğine yönelik bir kurallar bütünü; kısaca genel ahlaktır.
(iii) Belirli bir alanda faaliyet gösteren bireylerin uymaları gereken
kuralların belirlendiği ve o alana özgü uygulamalardaki istenen
davranışların incelendiği meslek etikleri; ilk iki etik türüne göre
daha yenidir ve onların bir sentezi niteliğindedir.
Etiğin gücü, insanın vicdanıdır. İnsan duygusunu, düşüncesini,
davranışını, tutumunu, eylemini, “vicdanının sesine” kulak vererek,
doğru-yanlış, iyi-kötü, olumlu-olumsuz, olarak değerlendirir. Bu
şekilde insan, kendisi ve başkaları arasındaki ilişkilerde denge, düzen,
denetim ve uyum sağlar (İşgüden ve Çabuk, 2006: 62). Etik davranış,
“doğruluk”, “uygunluk” ve “adalet” kavramlarını içinde barındıran bir
eylemdir. Etik davranışlar, zamana ve mekâna göre farklılaşsa da,
bütün etik sistemlerin temelinde, bir gruba ait olan bir kişinin, grubun
diğer

üyelerinin

iyiliği

için

bazı

sorumluluklar

üstlenmesi

gerekliliğine olan inanç vardır (Saban ve Atalay, 2005: 50). Belirli bir
davranışın etiğe uygunluğu, kişisel etik ve değerler tarafından
belirlendiği gibi kitle iletişimi, çıkar gruplarını ve örgütleri kapsayan
tüm toplum tarafından da belirlenmektedir. Bir eylemin etik olup
olmadığını ortak toplumsal bakış açısı belirlemektedir. En yalın
anlamıyla etik düşünce ve etik eylem, herhangi bir şekilde bir yarar
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bekleme, çıkar sağlama, art niyet taşıma, bir üst güçten korkma,
cezadan çekinme, yasaya uyma gibi nedenlere dayanmalıdır (Aktaş,
2014: 23).
Genel olarak etik ilkeler, adalet, eşitlik, dürüstlük ve doğruluk,
tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, hümanizm, bağlılık, hukukun
üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan
ilişkileri, hizmet standartlarının yükseltilmesi, açıklık, hak ve
özgürlükler, emeğin hakkını verme ve yasa dışı emirlere direnme
olarak sayılabilirken etik dışı davranışlar arasında ayrımcılık, kayırma,
rüşvet, psikolojik yıldırma (mobbing), ihmal, sömürü (istismar),
bencillik, yolsuzluk, şiddet-baskı-saldırganlık, iş ilişkilerine politika
karıştırma, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, görev ve
yetkinin

kötüye

kullanımı,

dedikodu

ve

zimmet

olarak

sıralanabilmektedir (Aydın, 2015, www.yumpu.com, erişim tarihi:
12.10.2018).
İnsan

davranışlarını

yönlendiren,

insanın

tüm

ilişkilerinde

davranışlarını yönlendiren bir kılavuz olan etik kavramına günümüzde
hemen hemen her alanda rastlanmaktadır (Kurtoğlu, 2016: 86).
2. PAZARLAMADA ETİK KONUSU VE TÜKETİCİ
DAVRANIŞLARINA YANSIMASI
Özellikle 2000’li yıllarda, sosyal konularla ilgili tüketici farkındalığı
ve bilincinin oldukça artması, işletmelerin birer “vatandaş” gibi tüm
topluma karşı sorumlulukları olduğu yönünde bir görüşün hakim
olmasını sağlamıştır. Bu durum, işletme yönetici ve çalışanlarının etik
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anlayışlarını ve etik dışı davranışlarını gündeme getirmiş (Nalbant,
2005: 193), toplumun işletmelerden beklentilerini de farklılaştırmıştır.
Dolayısıyla etik konusu, bireyler için olduğu kadar işletmeler için de
önem verilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Huberman-Arnold
ve Arnold’a (2003: 72) göre işletmelerin etik davranışlarının altında
yatan temel nedenler, sürdürülebilirlik, kârlılık, başarılı yönetim ve
çalışanların etkinliğinin ve verimliliğin artırılmasıdır.
İşletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri toplumla en çok birebir ilişki
içinde bulunduğu alan, pazarlama faaliyetidir. Bu nedenle, pazarlama
faaliyetleri yürütülürken oluşacak etik olmayan durumlar, doğrudan
tüketicileri etkilemektedir. Bunun sonucunda işletmeler en değerli
varlıkları

olan müşterilerini

kaybetme

riskiyle

karşı

karşıya

kalmaktadır (Varinli ve Kurtoğlu, 2005: 2-3). Pazarlamada etik
konular, pazarlama araştırmaları, ürünler, fiyatlandırma, dağıtım,
perakendecilik, reklâm, kişisel satış ve satış yönetimi, tutundurma,
halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama, sosyal pazarlama, politik
pazarlama ve internet pazarlaması başlıkları altında incelenmektedir
(Torlak, 2001: 184).
Etik konusu pazarlama kapsamında değerlendirildiğinde ilk akla gelen
konu, reklamdır. Tüketicilere bilgi verme aşamasında en çok tercih
edilen iletişim araçlarından biri olarak değerlendirilen reklam, geniş
kitlelere malların ve hizmetlerin tanıtılması ve benimsetilmesine
yönelik, bir ücret karşılığında yapılan eylemlerdir (Aktuğlu, 2006: 3).
Temel amacı ikna etmek olan reklam konusunda, verilen bilgilerin
doğruluğu, aldatıcı ve yanıltıcı reklamların varlığı her dönem tartışma
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konusu olmuştur. Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) belirlediği
“Uluslararası Reklam Uygulama Esasları”na göre bir reklamın etik
kurallara uygun olması için taşıması gereken özellikler, ahlaka
uygunluk, dürüstlük ve doğruluk, çocuklara ve gençlere yönelik
olumsuz

davranışları

özendiren ve

istismarcı

uygulamalardan

kaçınmak, toplumsal sorumluluk, tüketici haklarını gözetmektir
(Özkan, 2014: 190).

Pazarlama ve reklam açısından en çok

karşılaşılan etik sorunlar, kişisel verilerin ticari amaçlı olarak
kullanımı, haber ve

reklam

ayrımının kaybolması, reklamın

belirsizleştirilmesi, reklam kirliliği (Kalan, 2016: 78), aşırı psikolojik
etkiler, kadın bedeninin kullanımı, haksız rekabet, şiddet ve korku
kullanımı,

sağlığa

zararlı

maddelerin

kullanımı

olarak

sıralanabilmektedir.
Etik konusunda diğer bir önemli pazarlama konusu fiyatlandırmadır.
İşletmelerin

temel

amacı,

faaliyetlerini

sürdürürken

karlarını

artırmaktır. İşletmeler kar elde etmeyi amaçlarken tüketiciler ise
ihtiyaç duydukları malları istedikleri kalitede olabildiğince düşük bir
fiyattan

satın

tüketicilerin

almayı

bu

beklemektedir.

beklentilerini

Bu

karşılamak

nedenle
üzere

işletmeler
birbirleriyle

yarışmaktadır. İşletmeler bir yandan kar elde etmeye çalışmakta bir
yandan tüketicilerin beklediği ürünleri daha düşük fiyatla onlara
sunmaya çalışmaktadır. Ancak malların fiyatı düştükçe elde edilen
gelir azalmakta, bu da karlılığı olumsuz yönde etkilemektedir (Ay ve
Kahraman,

2010:

61).

Fiyatla

ilgili

haksız

rekabet

olarak

değerlendirilen işlemler; gizli fiyat anlaşmaları ve karteller, ezici
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fiyatlandırma,

ayrımcı

fiyatlandırma,

rakiplere

yönelik

fiyatlandırmadır. Bunların yanı sıra tüketicilere yönelik etik dışı
fiyatlandırmalar da bulunmaktadır: Fahiş fiyatlandırma, hâkim
durumun kötüye kullanılması, karaborsacılık, miktar ve kalite ile
bağlantılı fiyat veya indirimli fiyatlandırma, fiyat reklamları, küsuratlı
fiyatlandırma,

fiyat

farklılaştırma,

en

sık

görülen

etik

dışı

fiyatlandırma türleridir (Blythe, 2001, akt. Aysen, 2015: 26).
Ürün ya da ürün politikaları ile ilgili konular tüketicinin ya da
toplumun emniyeti, memnuniyeti, sağlığı, gizliliği ve ekonomisi ile
ilgilidir. Uluslararası pazarlama kuruluşlarınca kabul edilen kurallara
göre ürün politikalarında etik konular, ürün emniyeti, ürün
memnuniyeti, toplum nezdinde tartışmalı ürünler (alkol, sigara,
oyuncak tabanca vb.), planlanmış işlev kaybı, piyasadan keyfi
kaldırma uygulamaları, satış sonrası hizmetlerde saygı, gizlilik
kaygıları (Telemarketing, iletişim, veritabanları vb.), taklit ürünler,
olumsuz çevre etkileri, aldatıcı paketleme, kalite iddiası, kalite
düşürerek fiyatı sabit tutma olarak sıralanabilmektedir (Uyar, 2014: 78).
İşletmelerle ilgili etik algısını etkileyen bir başka pazarlama unsuru da
satış elemanlarıdır. Özellikle satış hedefini tutturma konusunda aşırı
motive olmuş satış elemanları zaman zaman tüketiciyi yanıltıcı ya da
aldatıcı uygulamalara başvurabilmektedirler. Bu durum, tüketicilerin
etik algılarını olumsuz etkilemektedir. Külter Demirgüneş’in (2015)
yaptığı araştırmaya göre, etik satış davranışı, satış elemanına ve
işletmeye duyulan güveni önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca satış
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elemanının etik davranışı tekrar satın alma davranışının en güçlü
belirleyicisidir.
Son yıllarda iletişim teknolojisindeki gelişmeler, bireylerin gerek
ülkesindeki gerekse tüm dünyadaki gelişmelerden haberdar olmasını,
hemen her konuda farkındalık ve bilinç düzeyinin gelişmesini
sağlamıştır. Bu bilinçlenme birer tüketici olarak onların tutum ve
davranışlarına da yansımaktadır. Oldukça fazla marka ve ürüne
ulaşılabilen, ürünlerin fonksiyonel özelliklerinin birbirine çok
yaklaştığı günümüz pazar ortamında, işletmelerin etik davranışları,
tüketici tercihini etkileyen önemli unsurlar arasına girmiştir. Özellikle,
sağlık, çevre, atıklar, insan/hayvan hakları, çalışma hayatı başta olmak
üzere pek çok konuda tüketicilerin işletmelerden beklentileri değişmiş,
işletmelerin bu konulardaki etik/etik dışı davranışları, tüketiciler
tarafından yakından takip edilir hale gelmiştir. Altıniğne ve
Karaosmanoğlu’nun (2016) yaptıkları araştırmaya göre, görünür etik
kurum kimliğine sahip firmalarda, kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmalarının ekstra rol davranışına olan etkisi daha güçlü
olmaktadır. Dolayısıyla görünür etik kurum kimliği, tüketicilerin
kurumsal sosyal sorumluluk motivasyonuna karşı olası şüphelerini
düşürülmesinde etkili bir stratejidir. Yine Aysen’in (2015) yaptığı
araştırmaya göre, işletmelerin etik uygulamalarına ilişkin tüketici
tutum ve satın almaları, demografik özelliklere göre anlamlı biçimde
farklılaşmazken, işletmelerin etik dışı uygulamalarının, tüketici satın
alma davranışlarına olumsuz yönde etki ettiği görülmektedir.
Creyer’in (1997) yaptığı araştırmaya göre, tüketiciler etik olan
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işletmeleri daha fazla fiyata razı olarak ödüllendirme eğilimi
gösterirken, etik olmayan işletmeleri de çok düşük fiyatlar ödeyerek
cezalandırma eğilimi göstermektedirler. Çağlıyan ve Akkaya’nın
(2015) yaptıkları araştırmaya göre, katılımcılar, etik davranan
işletmelere politik destek ile pozitif bir ayrımcılığı desteklemekte ve
etik değerlere önem veren işletmelerin ürünlerini almak için daha
yüksek fiyatlar ödemeye ve daha uzak mesafelere gitmeye razı
olmaktadırlar. Bununla birlikte katılımcılar, etik işletmeleri etik
olmayan işletmelere nazaran daha çok tercih ederken, etik olmayan
işletmelerin

ürünlerine

daha

az

ücret

ödeyerek

onları

cezalandırabilmektedirler.
Tüketicilerin, işletmelerin etik/etik dışı davranışlarına verdikleri bu
tepkiler, işletmeler için hatalarını ya da eksikliklerini görme ve bunları
düzeltme yolunda önemli bir fırsattır. Bu tepkilerin analiz edilip doğru
davranış tarzlarının geliştirilmesi, işletmelerin başarısını yükseltecek,
sonuç olarak toplumsal kalkınmaya katkı sağlanacaktır.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın amacı, tüketicilerin, işletmelerin etik davranışlarını
algılama düzeylerini ve bu algılamaların demografik özelliklere göre
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada ayrıca bu
algılamalar
ödüllendirme

neticesinde
ve

tüketicilerin

cezalandırma

geliştirdikleri

kapsamında

tepkiler,

değerlendirilerek,

tüketicilerin hangi tepkisel davranışa daha yatkın olduğu, etik
algılamalar ile ödüllendirme ve cezalandırma davranışları arasında bir
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ilişki olup olmadığı, etik algılamaların ödüllendirme ve cezalandırma
davranışlarını ne yönde etkilediği araştırılmıştır.
Araştırma amacı doğrultusunda beş adet hipotez geliştirilmiştir.
Bunlar;
H1:

Katılımcıların

etik

algıları

cinsiyete

göre

farklılık

yaşa

göre

farklılık

göstermektedir.
H2:

Katılımcıların

etik

algıları

göstermektedir.
H3: Katılımcıların etik algıları medeni duruma göre farklılık
göstermektedir.
H4: Katılımcıların etik algıları eğitim düzeyine göre farklılık
göstermektedir.
H5: Katılımcıların etik algıları gelir düzeyine göre farklılık
göstermektedir.
Araştırma, Kayseri İlinde ikamet eden tüketicilere uygulanmıştır.
Araştırmanın örneklemi 580 katılımcıdan oluşmaktadır. Tanımlayıcı
araştırma modelinin uygulandığı araştırmada, veri toplama yöntemi
olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın anketi üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ilgili literatürden derlenen
ve işletmelerle ilgili etik davranışlar konusunda katılımcıların
algılarını ölçen, 8 maddeden oluşan ölçek yer almaktadır. Ölçekte, 1:
önemli değil ve 5: çok önemli arasında değişen 5 noktalı Likert
tekniğinden yararlanılmıştır. Anketin ikinci bölümünde, katılımcıların,
işletmelerin

etik/etik

dışı

davranışlarını

ödüllendirme

ya

da

cezalandırma eğilimini ölçmek amacıyla, Chu ve Lin (2012)
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tarafından ilgili literatürden derlenerek oluşturulan, 12 maddeden
oluşan ölçek yer almaktadır. Ölçekte,1: kesinlikle katılmıyorum ve 5:
kesinlikle katılıyorum arasında değişen 5’li Likert tekniğinden
yararlanılmıştır.

anketinin

Araştırma

üçüncü

bölümünde,

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 adet soru
yer almaktadır.
Araştırmada,

demografik

özelliklerin

belirlenmesinde

frekans

analizinden, katılımcıların etik konusundaki algılarının demografik
özelliklere

göre

farklılaşıp

farklılaşmadığının

incelenmesinde

bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizinden,
değişkenler (bağımsız değişken: etik algılar, bağımlı değişkenler:
ödüllendirme

ve

incelenmesinde

cezalandırma
korelasyon

davranışı)

ve

arası

regresyon

ilişkilerin

analizlerinden

yararlanılmıştır. Araştırma ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik
analizlerinde açıklayıcı faktör analizi ve Cronbach α değeri
kullanılmıştır.
eğilimlerini

Katılımcıların
belirlemek

üzere

ödüllendirme
ortalama

ve
ve

cezalandırma

standart

sapma

değerlerinden yararlanılmıştır.
4. ANALİZ VE BULGULAR
Bu bölümde, yapılan araştırmanın analizi ve bulgularına ilişkin
bilgiler yer almaktadır.
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4.1. Demografik Bulgular
Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 1), kadın
ve

erkek

katılımcı

sayısının

yaklaşık

olarak

eşit

dağıldığı

görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi (%62) bekâr iken en
çok katılımcının olduğu (%38) yaş grubu 21-30 yaş grubudur daha
sonra 31-40 yaş aralığındaki katılımcılar (%26) gelmektedir. Eğitim
durumuna göre, katılımcıların çoğunluğunun üniversite (%18 önlisans,
%27 lisans, %26 lisansüstü) mezunu olduğu görülmektedir.
Katılımcıların yaklaşık yarısının aylık aile geliri 3001-5000 TL
arasında değişirken çoğunluğunun (%68) geliri 3001-6000 TL
arasında değişmektedir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

N

Kadın

%

Medeni H.

N

264 47

Evli

Erkek

296 53

Bekar

Toplam

560 100 Toplam

Eğitim

N

%

İlköğretim

72

Lise

88

%

Gelir

N

%

215 38

2000 TL ve altı

16

3

345 62

2001-3000 TL

64

12

560 100 3001-4000 TL

136 24

Yaş

N

%

4001-5000 TL

112 20

13

20 ve altı

32

6

5001-6000 TL

136 24

16

21-30

216 38

6001 TL ve üzeri

96

Önlisans

104 18

31-40

144 26

Toplam

560 100

Lisans

152 27

41-50

112 20

Lisansüstü

144 26

51 ve üzeri

56

Toplam

560 100 Toplam

10

560 100

163
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4.2. Ölçeklere Ait Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri
Yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda ödül/ceza ölçeğine ait
Bartlett testi değeri p=<0,01 ve KMO değeri 0,82 olup verilerin faktör
analizi için uygun olduğu görülmektedir. Analiz neticesinde, ölçek
maddelerinin iki faktör altında toplandığı görülmektedir (Tablo 2). İki
faktör altında toplanan maddelerden 7 tanesi ödüllendirme, 5 tanesi
cezalandırma boyutunu temsil etmektedir. Bu maddelere, açıklanan
varyansın toplam %67’sini temsil etmektedir.

Faktör analizi

sonucunda, herhangi bir faktöre girmeyen ya da faktör yükü 0,40’ın
altında olan maddeler analiz dışında tutulmuştur.
Tablo 2. Ödül/Ceza Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Ölçek Maddeleri

1.Faktör

2.Faktör

(Ödüllendirme)

(Cezalandırma)

14.Ürün satın alırken etik davranan firmalar ilk

0.815

tercihim olur
11.İki firmanın ürünü arasında tercih yapmam

0.729

gerekirse etik davranan firmayı seçerim
15.Fiyatın bir kısmının insani faaliyetlere gittiği

0.723

ürünleri satın almayı tercih ederim
13.Etik davrandığını bildiğim bir firma ile ilgili

0.677

çevremdekilere olumlu şeyler söylerim
firmanın

0.674

12.Etik davrandığını bildiğim bir firmanın

0.665

9.Etik

davrandığını

bildiğim

bir

ürününe daha fazla para öderim
ürünlerini çevremdekilere tavsiye ederim
10.Etik

açıdan

sorumlu davranan

firmalar

0.565

pazarda daha kârlı olmalıdır
17.Çalışanlarına saygısı olmayan firmaların
ürünlerini satın almam

164

ÇALIŞMA HAYATININ BİLİMSEL PENCERESİ

0.771

20.Etik açıdan sorumlu davranmayan firmaların

0.694

ürünlerine daha az ödemeyi tercih ederim
19.Çevreyi kirleten firmaları tanıdıklarıma ifşa

0.658

ederim
18.Etik

davranmayan

firma

ile

ilgili

0.613

16.Etik davranmayan bir firmanın ürününü

0.603

şikâyetlerimi çevremdeki insanlara yayarım
almak için arabayla yolumu uzatmam

Özdeğer

7.145

4.974

Açıklanan Varyans (%)

39.694

27.627

Cronbach α

0.744

0.731

Ölçeğin alt boyutları olan ödüllendirme ve cezalandırma boyutlarına
ilişkin güvenilirlik değerleri (Cronbach α), ödüllendirme için %74,
cezalandırma

için

%73

olup,

yapıların

güvenilir

olduğu

söylenebilmektedir.
Etik davranış algısı ölçeği güvenilirlik değeri 0,77 ve ödül ve ceza
yapıları birlikte değerlendirildiği ödül/ceza ölçeğinin güvenilirlik
değeri

0,72

olup

araştırma

ölçeklerinin

güvenilir

olduğu

görülmektedir.
Etik/etik dışı davranışları ödüllendirme ve cezalandırma eğilimleri
incelendiğinde (Tablo 3), katılımcıların etik/etik dışı davranışları
ödüllendirme ya da cezalandırma eğilimlerinin birbirine yakın olduğu
görülmekle birlikte, iki eğilim karşılaştırıldığında katılımcıların
ödüllendirmeye daha yatkın oldukları söylenebilmektedir.
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Tablo 3. Katılımcıların Ödüllendirme ve Cezalandırma Eğilimleri
Ödül/Ceza Ölçeği Boyutları

S

Ödüllendirme

3.90

0.429

Cezalandırma

3.15

0.745

4.3. Etik Davranışlara Yönelik Algıların Demografik
Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
Araştırmada, katılımcıların, işletmelerin etik/etik dışı davranışlarına
yönelik

algılarının

demografik

özelliklere

göre

farklılaşıp

farklılaşmadığını incelemek üzere beş adet hipotez geliştirilmiştir.
Geliştirilen hipotezlerin analizlerine ilişki bulgular aşağıdaki gibidir:
H1: Katılımcıların etik algıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
Araştırmanın ilk hipotezini analiz etmek için uygulanan bağımsız
örneklem t testi sonucuna göre (p<0,05), hipotez kabul edilmiş olup,
katılımcıların

etik

algılarının

cinsiyete

göre

değiştiği

söylenebilmektedir. Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, aradaki
fark

çok

düşük

olmakla

birlikte,

erkek

katılımcıların

etik

algılamalarının kadınlara göre daha yüksek olduğu, işletmelerin etik
davranışlarına daha çok önem verdikleri görülmektedir. Bununla
birlikte genel ortalamanın (4,11) oldukça yüksek oluşu, katılımcıların
etik konusuna önem verdiklerini göstermektedir.
H2: Katılımcıların etik algıları yaşa göre farklılık göstermektedir.
Araştırmanın ikinci hipotezini analiz etmek için uygulanan tek yönlü
varyans analizi sonucuna göre (p<0,05), hipotez kabul edilmiş olup,
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katılımcıların etik algılarının yaşa göre değiştiği söylenebilmektedir.
Grup varyansları homojen olmadığından (p<0,05), gruplar arasındaki
farklılığın incelenmesinde Dunnett C çoklu karşılaştırma tekniğinden
yararlanılmıştır. Buna göre, 21-30 arasındaki katılımcıların etik
algılarının diğer yaş gruplarına göre farklılaştığı, bu grubun etik
algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer gruplardan
anlamlı farklılık gösteren diğer yaş grubu ise 31-40 yaş aralığındaki
katılımcılardan oluşmaktadır. Etik algılar açısından bu grup, ikinci
sırada yer almaktadır.
H3: Katılımcıların etik algıları medeni duruma göre farklılık
göstermektedir.
Araştırmanın üçüncü hipotezini analiz etmek için uygulanan bağımsız
örneklem t testi sonucuna göre (p>0,05), hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların etik algılarının medeni duruma göre değişmediği
söylenebilmektedir.
H4: Katılımcıların etik algıları eğitim düzeyine göre farklılık
göstermektedir.
Araştırmanın dördüncü hipotezini analiz etmek için uygulanan tek
yönlü varyans analizi sonucuna göre (p<0,05), hipotez kabul edilmiş
olup, katılımcıların etik algılarının eğitim düzeyine göre değiştiği
söylenebilmektedir.

Grup

varyansları

homojen

olmadığından

(p<0,05), gruplar arasındaki farklılığın incelenmesinde Dunnett C
çoklu karşılaştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Buna göre, ilkokul
mezunu olanların etik algılamaları diğer gruplardan anlamlı şekilde
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farklılaşmaktadır ve diğer gruplardan düşük düzeydedir. Eğitime göre
etik algılamaları diğer gruplardan farklı olan ikinci yaş grubu ise
lisansüstü mezunu olanlardır. Bu grubun etik algılamaları diğer
gruplara nispeten daha yüksektir. Genel olarak eğitim düzeyi
yükseldikçe etik algılamaların da yükseldiği söylenebilmektedir.
H5: Katılımcıların etik algıları gelir düzeyine göre farklılık
göstermektedir.
Araştırmanın son hipotezini analiz etmek için uygulanan tek yönlü
varyans analizi sonucuna göre (p<0,05), hipotez kabul edilmiş olup,
katılımcıların

etik

söylenebilmektedir.

algılarının
Grup

gelir

düzeyine

varyansları

homojen

göre

değiştiği

olmadığından

(p<0,05), gruplar arasındaki farklılığın incelenmesinde Dunnett C
çoklu karşılaştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Buna göre, 50016000 TL arası gelire sahip katılımcıların diğer gruplardan anlamlı bir
şekilde farklılaştığı, etik algılamalarının diğer gruplardan daha yüksek
olduğu görülmektedir.
4.4. Değişkenler Arası İlişkiyi Açıklamaya Yönelik Bulgular
Araştırmanın değişkenleri (bağımsız değişken: etik algısı, bağımlı
değişkenler: ödüllendirme ve cezalandırma davranışı) arasındaki
ilişkileri açıklamak amacıyla korelasyon ve regresyon analizlerinden
yararlanılmıştır (Tablo 4). Uygulanan korelasyon analizi sonuçlarına
göre (p<0,05) katılımcıların etik algısı ile ödüllendirme ve
cezalandırma davranışları arasında 0,01 düzeyinde pozitif yönlü
anlamlı bir ilişkiden söz edilebilmektedir. Bununla birlikte etik
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algılamalar ile ödüllenme davranışı arasında cezalandırmaya nispeten
daha yüksek bir ilişki söz konusudur.
Tablo 4. Etik Algılar ile Ödüllendirme/Cezalandırma İlişkisi
Ödüllendirme

Etik
Algılamala

Cezalandırma

Korelasyo

Regresyon

n

(β)
0.29

.280**

8

St.Hata (t)
0.035

p

Korelasyon

8.619 0.000 .192**

Regresyon
(β)

St.Hata (t)

0.292 0.074

p

3.951 0.000

.0,01 düzeyinde önemli ilişki

**

Etik algılamaların ödüllendirme ve cezalandırma davranışları üzerinde
bir etkisinin olup olmadığını, bir etki söz konusu ise hangisini daha
çok

etkilediğini

sonuçlarına

göre

belirlemek
(p<0,05),

üzere

yapılan

katılımcıların

regresyon

analizi

ödüllendirme

ve

cezalandırma davranışları etik algılamalarından etkilenmektedir.
Bununla birlikte etik algılamaların ödüllendirme davranışını daha çok
etkilediği söylenebilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada, tüketicilerin, işletmelerin etik davranışları ile ilgili
algıları ve bu algıların demografik özelliklere göre farklılaşıp
farklılaşmadığı araştırılmıştır. Ayrıca tüketicilerin bu etik algılamaları
ile onların işletmeleri ödüllendirme ve cezalandırma davranışları
arasındaki ilişki incelenmiş, ödüllendirme ya da cezalandırma
davranışının etik algılamalardan etkilenip etkilenmediği ve ne yönde
etkilendiği test edilmiştir.
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Araştırma sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir:
• Tüketicilerin etik algılamaları, cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir
düzeyine göre değişmektedir. Erkek tüketicilerin etik algılama
düzeyleri kadınlara nispeten daha yüksek iken 21-30 arasındaki
katılımcıların etik algılamalarının diğer yaş gruplarına göre daha
yüksek olduğu görülmektedir. Tüketiciler içerisinde ilkokul
mezunlarının etik algılamaları diğer gruplardan daha düşük iken
lisansüstü mezunu olanların ve 5001-6000 TL gelire sahip
olanların etik algılamaları diğer gruplara göre daha yüksektir.
Tüketicilerin gelir düzeyi yükseldikçe etik algısının da
yükseldiği görülmektedir. Tüketicilerin etik algılamaları, evli ya
da bekâr olmalarına göre değişmemektedir.
• Etik konularda tüketicilerin işletmeleri ödüllendirme eğilimi
cezalandırmaya nispeten daha yüksektir. Tüketicilerin etik
algılamaları ile ödüllendirme ve cezalandırma davranışları
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki mevcuttur. Ödüllendirme
davranışının etik algılamalarla ilişkisi cezalandırmaya nispeten
daha yüksektir. Her iki davranış şekli de etik algılamalardan
etkilenirken, ödüllendirme davranışı etik algılamalardan daha
çok etkilenmektedir.
Araştırma

sonuçlarına

göre,

tüketicilerin,

işletmelerin

etik

davranışlarına yönelik algılamalarının yüksek düzeyde çıkması,
tüketicilerin etik konulara önem verdiğini ve işletmelerden bu konuda
yüksek beklentileri olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla tüketicilerin
etik konulardaki bu hassasiyeti, işletmelere bazı sorumluluklar
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yüklemektedir. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz pazar ortamında
fark yaratmayı ve başarılı olmayı hedefleyen işletmeler için, etik
konulara önem vermek, çalışanların bu etik unsurları benimsemesini
sağlamak, işletmenin faaliyet alanlarında etik unsurlara uygun hareket
etmek, dikkat edilmesi gereken konulardır.
Tüketicilerin etik algılamalara göre ödüllendirme davranışının
cezalandırmaya nazaran daha yüksek olması, tüketicilerin olumsuz
tepki göstermede daha çekimser davrandığını göstermektedir. Buna
karşılık tüketicilerin işletmelerin etik dışı davranışları karşısında
olumsuz tepkilerini de göstermeleri, işletmelerin hatalarını görüp
düzeltici önlemler almaları konusunda çok önemlidir. Aksi takdirde
olumsuz tepki almayan işletmelerin yanlış davranışlarına devam etme
ihtimali

vardır.

Bununla

birlikte

tüketicilerin

etik

işletme

davranışlarını ödüllendirme eğiliminin yüksek oluşu, işletmelerin etik
davranmaları konusunda önemli bir teşvik unsurudur. Çünkü bu
durum müşteri memnuniyetini bir göstergesidir. Dolayısıyla bu
memnuniyetin, tekrar satın alma, düşük fiyat esnekliği, olumlu
ağızdan ağıza pazarlama ve daha birçok konuda işletmeye olumlu geri
dönüşleri

olacaktır.

Bu

durum,

işletmenin

topluma

karşı

sorumluluklarını yerine getirmedeki başarısını da göstermesi açısından
önemlidir.
Tüketicilerin etik algılamalarının medeni durum haricindeki diğer
demografik özelliklere göre değişmekte olması, işletmeler için dikkat
edilmesi gereken diğer bir önemli konudur. Teknolojik imkanların çok
geliştiği günümüzde, işletmeler, müşterilerini kişisel özellikleri
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dahilinde kaydedip onlara kişiselleştirilmiş mal ve hizmetlerle
ulaşabilmektedir. Dolayısıyla işletmenin etik uygulamaları hakkındaki
bilgilerin, tüketicilerin demografik özelliklerine göre düzenlenmesi ve
kişiselleştirilmiş mesajlarla tüketicilere ulaştırılması, tüketicilerin
işletme ile ilgili etik algılamalarını, dolayısıyla işletmenin imajını ve
itibarını olumlu yönde etkileyecektir.
Araştırma, Kayseri ilinde gerçekleştirilmiş olup araştırma sonuçları
diğer illerdeki ve bölgelerdeki tüketicilere genellenememektedir.
Gelecekte yapılacak çalışmalarda, tüketicilerin etik ödüllendirme ve
cezalandırma eğilimlerinin belirli sektör veya ürün grupları için
incelenmesi ya da farklı bölgeler/sektörler arasında karşılaştırma
yapılarak incelenmesi faydalı olabilecektir.
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