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ÖN SÖZ 

“Farklı Yönleri İle Muhasebe ve Pazarlama Araştırmaları”, adlı 
bu kitap, literatürde yaşanan gelişmelere teorik ve ampirik bir katkı 
sunmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda kitap, üniversitelerin farklı 
bölümlerinde, farklı üniversite ve kurumda çalışan araştırmacı-
akademisyenlerin çalışmalarını bir araya toplamıştır. Kitap, beş (5) 

adet bölüm yazısından oluşmaktadır 

Kitabın birinci bölümünde yazar Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CANÇELİK 
tarafından yazılan “Şanlıurfa İlinde Buğday Üreticilerinin Mevcut 
Durumu Üretim ve Pazarlama Koşulları” adlı çalışma yer almaktadır. 
Çalışmada dünya, Türkiye ve Şanlıurfa ilinde buğday üretim verileri 
araştırılarak, Şanlıurfa ilinde buğday üretimi yapan çiftçilerin üretim 
ve pazarlama kararlarını etkileyen faktörlerin tespitinin yapılması 
amaçlanmıştır. Çalışmada verilerin toplanmasında anket yöntemi 
kullanılmıştır. Sonuç olarak, yeterli düzeyde alınacak tedbirler, 

sağlanacak imkânlar ve üreticilere verilecek destekler ile buğdayın 
Şanlıurfa ilinde rekabet edebilir bir ürün olması imkânı 
yaratılabileceği belirtilmiştir. 

İkinci bölümde yazar Dr. Öğr. Üyesi Şaban ALTIN tarafından yazılan 
“Süper Marketlerde Satış Elemanlarının Seçiminde CRITIC ve 
MAIRCA Yöntemlerinin Kullanılması” adlı çalışma yer almaktadır. 
Çalışmada perakende sektöründe faaliyet gösteren süpermarketlerin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli satış elemanın seçim kararlarında en uygun 
kriterlerin ve satış elemanın belirlenmesi amaçlanmış ve satış 
elemanlarını seçilmesinde CRITIC ve MAIRCA çok kriterli karar 
verme yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, ampirik bulgulara yer 
verilmiş ve personel seçiminde çok kriterli karar verme yöntemlerinin 
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kullanılması önerilmiştir. 

Kitabın üçüncü bölümünde yazarlar Öğr. Gör. Murat Can BAŞARAN 
ve Dr. Öğr. Üyesi Tolga ŞENTÜRK tarafından yazılan “İşveren 
Markalaşması ve İnsan Kaynakları Pazarlamasında Sosyal Medyanın 
Kullanımı” adlı çalışma yer almaktadır. Çalışmada işveren 
markalaşması ve insan kaynakları pazarlamasının hedeflerine 
ulaşmada sosyal medyayı ne şekilde kullanabileceğini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Sonuç olarak, bir işletmenin insan kaynakları 
pazarlaması ve işveren markası yoluyla kendini ifade edişi ve aday 
çalışanlarla etkileşime geçişinin toplam işletme imajı üzerinde büyük 
bir etki yarattığı, dijital teknolojinin işveren markasının bilinirliğinin 
artmasına ve güçlendirilmesine yardımcı olduğu ve yeni uygulama 
fırsatlarını sunduğu belirtilmiştir. 

Dördüncü bölümde yazarlar Öğr. Gör. Dr. Hasan TALAŞ ve Öğr. 
Gör. Dr. Burçin TUTÇU tarafından yazılan “Rus Muhasebe 
Sisteminde Kullanılan Satranç ve Hesap Analizi Raporlarının Türk 
Muhasebe Sisteminde Uygulanması” adlı çalışma yer almaktadır. 
Çalışmada Rusya’da kullanılan satranç ve hesap analizi raporları 
Türkiye’deki muhasebe sistemine entegre edilmiştir. Sonuç olarak, 
satranç ve hesap analizi raporlarının, yalnızca hesapların kontrolünü 
sağlamak amacıyla kullanılmadığı, denetim, doğruluk ve güvenirlik 
konusunda muhasebe sistemine, ayrıca işletme yönetimine ve kredi 
değerlendirme süreçlerinde kolaylıklar sağlayacağını öngördükleri 
belirtilmiştir. 

Beşinci bölümde, yazar Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ 
tarafından yazılan “Veri Tabanı Esaslı Muhasebe Bilgi Sistemi 
Kapsamında İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması Kullanım 
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Nedenleri” adlı çalışmada, işletmelerin kurumsal kaynak planlamasını 
kullanmasının sebepleri araştırılmış ve anket ile bu sorulara cevap 

aranarak bulunmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Malatya ve 
Adıyaman illerinde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden 
oluşmaktadır. Çalışmada, anketlerden elde edilen veriler öncelikle 
SPSS programına girilmiş, frekans analizi ve demografik 

değişkenlerin, bağımlı değişken üzerindeki etkisi ile değişkenlerin 
kendi aralarındaki anlamlılıklarını belirlemek amacıyla ANOVA testi 
yapılmıştır. Sonuç olarak, kurumsal kaynak planlaması yazılımlarının 
tekstil sektöründe gerek kullanıcı gerekse potansiyel kullanıcı 
işletmeler için daha bilinçli bir şekilde tanıtılması, teknik desteğin ve 
eğitimin öneminin göz ardı edilmemesi, her işletmenin kendine has 
ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, gerekli modüllerin kurulumunun 
sağlanması ve sistemden beklentilerin yüksek oranda karşılanması 
gerektiği belirtilmiştir. 

Bu kitabın akademik dünyaya önemli bir katkı sağlaması ve 
okuyucular için yararlı olması tek temennimdir. Son olarak önemle 
belirtmek isterim ki, kitapta yer alan bölüm yazılarıyla ilgili tüm 
akademik ve hukuki/yasal sorumluluk, tamamen yazarlarına aittir. 
Onun dışındaki her türlü teknik ve editöryal sorumluluğu, editör 
üstlenmektedir. 

Editör 
   Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Tekirdağ-2021 
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GİRİŞ 

Beslenme insanoğlunun biyolojik varlığını sürdürebilmesi için 

gerçekleştirdiği en önemli yaşamsal faaliyettir. Beslenme gereksinimi 

ise besin maddelerine ulaşılarak giderilebilmiştir. Yeryüzündeki 

yaşamını ve biyolojik varlığını devam ettirebilmek için insanoğlu 

besin maddelerine avcılık ve toplayıcılık ile ulaşabilmiştir. 

MÖ. 11000–5000 arasındaki dönem, insanlık tarihinin belki de en 

önemli dönüm noktasıdır. Büyük iklim değişikliklerine sahne olan bu 

süreçte, yiyecek peşinde koşmaya ve doğanın verdiklerini tüketmeye 

dayalı avcı-toplayıcılık yaşam biçimi peyderpey terk edilmiş; önceleri 

yılın bir bölümünü geçirmek üzere kurulan kamplar kalıcı yurtlara 

dönüşmüştür (Çıvgın, 2016). Daha sonra yerleşik hayata geçilerek 

insanoğlu toprağı işlemeyi öğrenmiş ve bazı hayvanları evcilleştirerek 

gıda ihtiyaçlarını gidermeye çalışmıştır. Dolayısıyla tarım 

insanoğlunun beslenmesinde ilk uğraş, çiftçilik ise ilk meslek 

olmuştur. 

Tarım; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve 

verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, 

işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır 

(Direk, 2012). Tarımsal faaliyetler insanoğlunun beslenmesine yönelik 

materyal üretmesi, faaliyet sürecinin birçok aşamasında istihdam 

yaratması, yatırımların yapılabilmesi için sermaye stoku oluşturması 

gibi oldukça önemli birçok görevi de üstlenmektedir (Aydoğdu, 

Sevinç, Cançelik, Doğan ve Şahin, 2020; Cançelik, Sevinç, Aydoğdu 
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ve Palabıçak, 2020; M. R. Sevinç, 2021). Ancak tüm bu görevler 

içerisinde tarım sektörünün en önemli görevi; insanoğlunun yani 

toplumun beslenmesidir. 

Yeryüzünde yerleşik yaşam tarzına geçişin yaşandığı ve tarımsal 

faaliyetlerin ilk olarak başlandığı coğrafi mekân “Bereketli Hilâl”in 

bulunduğu coğrafyadır. İnsanlık tarihinin önemli dönüm noktalarının 

yaşandığı Dicle ve Fırat havzalarını oluşturan Mezopotamya 

topraklarına Amerikalı antropolog James Henry Breasted tarafından 

“Bereketli Hilâl” adı verilmiştir. Tarımın doğuşu, yerleşik hayata 

geçiş, yazının icadı, kent devrimi gibi gelişmelerin yaşandığı bölge 

aynı zamanda üç büyük dinin doğduğu topraklar olarak tarih 

sahnesindeki önemini her daim korumuştur (Ötümlü, 2006; Shiferaw 

ve diğerleri, 2013). İnsanoğlunun bugün beslenmesinde önemli bir 

yeri olan birçok bitkisel ve hayvansal ürün kitlesel manada ilk olarak 

Bereketli Hilâl coğrafyasında üretilmiştir (Çıvgın, 2016; Ötümlü, 

2006; Shiferaw ve diğerleri, 2013). Bu coğrafyada üretilen ilk bitkisel 

ürünler tahıl grubu ürünler olup bu ürün grubu içerisinde buğdayın 

yeri ve önemi oldukça farklıdır. 

Buğdayın insan yaşamına girmesi 10 000 yıl öncesine dayanmaktadır. 

Arkeolojik çalışmalar buğday tarımının ilk olarak Türkiye’nin 

güneydoğusunu da kapsayan Bereketli Hilâl’de yapıldığını ortaya 

koymuştur (Özberk, Karagöz, Özberk ve Atlı, 2016; Shewry, 2009; 

Shiferaw ve diğerleri, 2013). Türkiye, kültürü yapılan buğday türleri 

ve bu türlerin ebeveynleri durumunda yabani türlerin gen ve çeşitlilik 

merkezidir. Bu türler buğdayın çeşitli koşullara uyumu, yayılması, 
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evrimi ve evrimi yanında modern çeşitlerin geliştirilmesiyle 

sonuçlanan genetik ilerlemenin de ana kaynağıdır (Özberk ve 

diğerleri, 2016). 

Toplum beslenmesinde ilk çağlardan beri önemli bir yere sahip olan 

buğday içermiş olduğu protein, karbonhidrat ve bazı vitaminler 

bakımından da ucuz bir besin kaynağı olarak kabul edilmektedir 

(Cançelik, Şahin, Sevinç, Küçük ve Aydoğdu, 2021; Özkaya, 1986; 

Vitale, Adam ve Vitale, 2020). Buğday sadece toplum beslenmesinde 

değil hayvancılıkta da nihai ürün olarak daneleri, hasat ve işlenmesi 

sonrası ortaya çıkan saman ve kabuk gibi artıklarıyla da yem olarak 

kullanılan bir tahıl çeşididir. Diğer taraftan buğday binlerce yıldır 

uygarlıkların, imparatorlukların ve ülkelerin kendi aralarında yapmış 

oldukları uluslararası ticarette en önemli tarımsal ürünlerden bir 

tanesidir (Britnell ve Fowke, 1949; Harley, 1980; Sharp ve Weisdorf, 

2013). 

Bu çalışmada Dünya, Türkiye ve Şanlıurfa ilinde buğday üretim 

verileri araştırılarak, Şanlıurfa ilinde buğday üretimi yapan çiftçilerin 

üretim ve pazarlama kararlarını etkileyen faktörlerin tespiti 

yapılmıştır. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın ana materyalini Şanlıurfa ilinde buğday üretimi yapan 

çiftçilerden elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Birincil 

veriler; hem nitel hem de nicel araştırmalarda, araştırmacının 

çalışmasında ihtiyaç duyduğu verilerin çeşitli araçları kullanarak 
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kendisinin toplaması ile oluşan veri türüdür. Bu tür veriler, üç yöntem 

ile toplanabilir. Bunlar; anket, gözlem ve mülakattır (Lorcu, 2015). 

Araştırmada birincil verilerin toplanmasında anket yöntemi 

uygulanmıştır. Araştırma süresince FAO, TÜİK, çeşitli kurum ve 

kuruluşların veri tabanları ile raporlarından da faydalanılmıştır. Bu tür 

veriler ikincil veri türünü oluşturmaktadır (Altunışık, Coşkun, 

Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2007; Lorcu, 2015). Araştırmada anket 

uygulanacak buğday üretici sayısının tespitinde oransal örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Oransal örnekleme yönteminde kullanılan 

formüller aşağıda verilmiştir (Newbold, Carlson ve Thome, 2012); 

 
 

 
 

Anket yapılacak üretici sayısının tespiti için öncelikle evren 

büyüklüğü yani popülâsyondaki buğday üreticisi sayısı tespiti 

yapılmıştır. Şanlıurfa Tarım İl ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 

Şanlıurfa ilinde 8126 buğday üreticisi bulunmaktadır. Formülde; “n” 

örnek büyüklüğü, “N” popülâsyondaki üye sayısını (8126), “ ” 

oranın varyansını (0,002603), “r” ortalamadan izin verilen hata payı 

(%10), “Z/2” z cetvel değeri (1,96), “p” incelenen olayın meydana 

gelme olasılığı olarak ifade edilmektedir. Burada %95 güven 

aralığında ve ortalamadan %10 sapma ile anket yapılacak buğday 

üreticisi sayısı 95 olarak belirlenmiş ve araştırma sahasında da bu 

sayıda buğday yetiştiricisi ile görüşme yapılmıştır. 
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2. BULGULAR VE TARTIŞMA   

2.1. Dünya’da Buğday Üretimi 
 

Günümüzde buğday kutup bölgeleri hariç dünyada hemen hemen her 

coğrafyada tarımı yapılan ve işlenen bir tahıl çeşididir (Cançelik ve 

diğerleri, 2021; Ritchie, 1991; Shewry, 2009). Dünya’da yaklaşık 1,5 

milyar hektar tarım arazisinin 718 milyon hektarında tahıl 

ekilmektedir (Cançelik ve diğerleri, 2021; FAO, 2019). 

 
 

Grafik 1: 2019 Yılı Dünya Buğday Ekim Alanı (FAO, 2019) 
 

FAO verilerine göre Dünya’da 2019 yılında yaklaşık 216 milyon 

hektar tarım alanında buğday ekimi yapılmıştır. Ekim alanı büyüklüğü 

itibari ile ilk yirmi ülke Grafik 1’de verilmiştir. Ekim alanı itibari ile 

dört ülke (Hindistan, Rusya, Çin ve Amerika) 2019 yılında Dünya 

ekim alanının yarısından fazlası olan %51,57’sine sahiptir. Türkiye 

ekim alanı itibari ile ilk yirmi ülke içerisinde 6,83 milyon hektar ekim 

alanına sahip olup onuncu sıradadır (FAO, 2019). 
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Üretim miktarı açısından bakıldığında 2019 yılında ekim alanı 

büyüklüğü itibariyle önlerde bulunan ilk dört ülkenin yine var olduğu 

ancak sıralamanın değiştiği tespit edilmiştir. Grafik 2’de FAO 

verilerine göre ilk yirmi ülkenin 2019 yılında buğday üretimleri 

gösterilmiştir.  

 
 

Grafik 2: 2019 Yılı Dünya Buğday Üretim Miktarı (FAO, 2019) 

 

Dünya’da 2019 yılı itibariyle buğday üretimi yaklaşık 765 milyon 

tondur. Grafik 1’de ekim alanı itibariyle Çin üçüncü sırada yer alırken 

Grafik 2’de Dünya buğday üretiminde 133,60 milyon ton üretim ile 

birinci sırada yer almaktadır. Ekim alanı itibari ile birinci sırada 

bulunan Hindistan ise üretim miktarı bakımından 103,6 milyon ton ile 

Dünya’da ikinci sıradadır. Ekim alanı itibariyle onuncu sırada olan 

Türkiye ise 19 milyon ton üretim ile on birinci sıradadır (FAO, 2019). 

Üretim miktarına göre yapılan sıralamanın, ekim alanına göre yapılan 

sıralamaya göre değişmesinin en önemli nedeni; ülkelerde yaşanan 

buğday üretim verimliliklerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. 
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Grafik 3’de 2019 yılı için FAO’dan alınan buğday üretiminde 

ülkelerin verimlilikleri (kg/dekar) verilmiştir. Dikkat edilecek olursa 

ekim alanı (Grafik 1) ve üretim miktarı (Grafik 2) bakımından ilk dört 

sırada yer alan ülkelerin hiçbiri verimlilik sıralamasında ilk dört sırada 

yer almamaktadır.  

 

Grafik 3: 2019 Yılı Dünya Buğday Verimi (FAO, 2019) 

Verimlilik bakımından ilk dört ülkenin (İrlanda, Hollanda, Belçika ve 

İngiltere) verimlilik düzeyleri birbirlerine yakındır. Verimlilik 

sıralamasında dekar başına 937,9 kg buğday üretimi yapan İrlanda 

birinci sırada yer almaktadır. Türkiye ise dekar başına 278,1 kg 

buğday üretimi ile Dünya’da altmış altıncı sırada yer almaktadır 

(FAO, 2019; TÜİK, 2021). 

Verimlilik açısından değerlendirildiğinde Türkiye ile özellikle Avrupa 

ülkeleri arasında, Türkiye’nin aleyhine bir tablo ortaya çıkmaktadır 

(Grafik 3). Tahıl üretimi ve verim eğilimlerinin etkenleri; başta iklim 
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ve toprak gibi çevresel faktörler ile birlikte, girdi kullanım düzeyi, 

girdi kalitesi ve ekonomik faktörlerdir. Bu faktörlerin çeşitliliği 

dolayısıyla Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında buğday verimliliği 

açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır (Tı̇ryakı̇oğlu, Demı̇rtaş ve 

Tutar, 2017). Diğer taraftan yakın zamana kadar Türkiye’de daha çok 

kuru tarım koşullarında, risk faktörlerinin etkisinin daha yüksek 

olduğu imkânlarda üretilen buğday, günümüzde gelişen teknoloji ve 

sulama imkânları ile ekilmeye başlanmıştır (Cançelik ve diğerleri, 

2021). Bu durum Türkiye’de buğday verimini de olumlu etkilemiştir. 

Türkiye’de 1989 yılında dekara 173 kg buğday verimi söz konusu 

iken 2019 yılında bu verim düzeyi %55,3 artarak 278 kg seviyesine 

yükselmiştir (TÜİK, 2021). Ancak bu verimlilik düzeyi halen Avrupa 

ülkelerinin sahip oldukları verimlilik düzeylerinin oldukça altındadır. 

2.2. Türkiye ve Şanlıurfa İlinde Buğday Üretimi 
 

Türkiye ve Şanlıurfa iline ilişkin buğday üretim verileri TÜİK resmi 

sitesinden elde edilmiş ve Grafik 4’de verilmiştir. Türkiye’de 2004 

yılında 93 milyon dekar alanda buğday ekimi yapılırken zaman 

içerisinde buğday ekim alanı yaklaşık %25,5 azalarak 2020 yılında 

69,2 milyon dekar olmuştur.  
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Grafik 4: Türkiye ve Şanlıurfa’da 2004-2020 Yılları Arası Buğday Ekim Alanı 
(TÜİK, 2021) 

Şanlıurfa ilinde 2004 yılında buğday ekim alanı 3,5 milyon dekar olup 

2018 yılına kadar pek bir değişiklik olmamıştır. Ancak özellikle 2018 

ve 2019 yıllarında Şanlıurfa ilinde buğday ekim alanlarında ciddi bir 

düşüş yaşanmış 2018 yılında 2,78 milyon dekar, 2019 yılında ise 2,13 

milyon dekar alanda buğday ekimi yapılmıştır. 2020 yılında ise 

Şanlıurfa ilinde 4,04 milyon dekar alanda buğday ekimi yapılmıştır 

(TÜİK, 2021). Şanlıurfa ilinde 2020 yılında buğday ekim alanında bir 

önceki yıla göre yaşanan bu değişimin nedeni; 17 Eylül 2017 tarihli ve 

30183 sayılı resmi gazete yayınlanan 2017/39’nolu “Bitkisel Üretime 

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’dir”. Tebliğde; “ 2017 

üretim yılından başlamak üzere, örtü altı üretimler ve çeltik hariç 

olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez 

ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme 

ödemeleri yapılmaz” maddesi yer almaktadır (Resmi Gazete, 2017). 

Bu nedenle 2020 yılına kadar Şanlıurfa ilinde yoğun olarak sulu 
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alanlarda ekilen pamuğun yerine desteklemelerden faydalanmak 

amacıyla birinci ürün olarak buğday ekimi yapılmıştır. Şanlıurfa ilinde 

2020 yılında Türkiye buğday ekim alanının %5,8’i kadar ekim alanı 

bulunmaktadır (TÜİK, 2021). 

Türkiye ve Şanlıurfa ilinde 2004-2020 yılları arası buğday üretim 

miktarı Grafik 5’de verilmiştir. Türkiye’de 2004-2020 yılları arasında 

buğday üretim miktarında dalgalı bir seyir söz konusudur.   

 

Grafik 5: Türkiye Ve Şanlıurfa’da 2004-2020 Yılları Arası Buğday Üretim Miktarı 
(TÜİK, 2021) 

 

Türkiye’de 2007 yılında 17,2 milyon ton buğday üretimi ile en düşük 

üretim miktarı gerçekleşmiştir. En yüksek üretim miktarı ise 22,6 

milyon ton buğday üretimi ile 2015 yılında gerçekleşmiştir. Şanlıurfa 

ilinde 2004-2020 yılları arasında 615 bin ton buğday üretimi ile 2008 

yılında en düşük üretim seviyesi gerçekleşmiştir. Aynı yıllar arasında 

en yüksek üretim seviyesi 1,53 milyon ton buğday üretimi ile 2020 
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yılında gerçekleşmiştir. Şanlıurfa ilinde 2020 yılı itibari ile Türkiye 

buğday üretiminin yaklaşık %7,5’i gerçekleşmiştir (TÜİK, 2021). 

Türkiye ve Şanlıurfa ilinde 2004-2020 yılları arası buğday verimi 

Grafik 6’da verilmiştir. Türkiye’de ortalama buğday veriminin en 

düşük olduğu yıl 2007 yılı olup bu yıl buğdayda dekara ortalama 211 

kg buğday verimi gerçekleşmiştir. Aynı yıllar arasında Türkiye’de en 

yüksek ortalama buğday verimi ise 2020 yılında dekara 305 kg 

buğday verimi ile gerçekleşmiştir (TÜİK, 2021).  

 

Grafik 6: Türkiye Ve Şanlıurfa’da 2004-2020 Yılları Arası Buğday Verimi 
(TÜİK, 2021) 

Şanlıurfa ilinde 2004-2020 yılları arası buğday verimi incelendiğinde 

gerçekleşen verimlilik düzeyinin Türkiye ortalama verimlilik 

düzeyinden hemen hemen her yıl daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Şanlıurfa ilinde en düşük buğday verimlilik düzeyi dekara 255 kg ile 

2010 yılında yaşanmıştır. Aynı yıl Türkiye’de ortalama verimlilik 

düzeyi dekara 251 kg’dır. Şanlıurfa ilinde en yüksek buğday 
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verimlilik düzeyi ise dekara 382 kg ile 2020 yılında gerçekleşmiştir 

(TÜİK, 2021). 

Daha öncede bahsedildiği üzere 2020 yılında desteklemelerde 

uygulanan Tebliğ dolayısıyla pamuk ekimi yapılan ve sulanabilen 

arazilerde yoğun olarak buğday ekimi yapılmış olup kuraklık riski 

azaltılarak en yüksek düzeyde buğday verimi elde edilmiştir. Bu 

nedenle Şanlıurfa ilinde 2020 yılında buğday üretiminde en yüksek 

verimlilik düzeyi elde edilmiştir.  

2.3. Demografik Bulgular 

 

Araştırma alanı olan Şanlıurfa ili kırsalında geleneksel feodal ve 

ataerkil yapı oldukça baskındır. Dolayısıyla görüşme yapılan buğday 

üreticilerinin tamamı erkektir. İlde yapılan birçok çalışmada da benzer 

durumla karşı karşıya kalınmış olup birincil verilere dayalı akademik 

çalışmalarda erkekler ile görüşmeler yapılmıştır (Aydoğdu ve 

diğerleri, 2020; Doğan, Aydoğdu, Sevinç ve Cançelik, 2020; Işgın, 

Özel, Bilgiç, Florkowski ve Sevinç, 2020; G. Sevinç, Aydoğdu, 

Cançelik ve Sevinç, 2019). 

Tablo 1’de görüşme yapılan buğday üreticilerinin medeni durumları 

verilmiştir. Görüşme yapılan buğday üreticilerinin yaş ortalaması 

46,74 yaş olup büyük çoğunluğu olan %93,7’si (89 kişi) evlidir. 

Tablo 1: Medeni Durum 

Medeni Durum Kişi Sayısı % 

Evli  89 93,7 

Bekâr 6 6,3 

Toplam 95 100,0 
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Görüşme yapılan buğday üreticilerinin ortalama çocuk sayısı 6,35 kişi 

olup bu durum ortalama hane halkı büyüklüğünü de etkilemektedir. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 

Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hane halkı 

büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2019 yılında 3,35 kişi 

olduğu tespit edilmiştir. İllere göre incelendiğinde; 2019 yılında 

ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,11 kişi ile 

Şırnak ilidir. Şırnak ilini 5,39 kişi ile Hakkari ve 5,38 kişi ile Şanlıurfa 

illeri izlemiştir (TÜİK, 2020). Görüşme yapılan buğday üreticilerinin 

ortalama hane halkı büyüklüğü hem Türkiye ortalamasının hem de 

Türkiye’nin en yüksek ortalama hane halkı büyüklüğüne sahip olan 

Şırnak ilinin de üzerindedir. 

Görüşme yapılan buğday üreticileri çekirdek ve geniş olarak iki tip 

ailede yaşamlarını sürdürmektedirler. Çekirdek ailenin tanımı yalnızca 

eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir 

çocuktan oluşan hane halklarıdır. Bu tanım kapsamında, ADNKS 

sonuçlarına göre; ülkemizde tek çekirdek aileden oluşan hane 

halklarının oranı, 2014 yılında %67,4 iken 2019 yılında %65,1 

olmuştur. Geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve 

diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı, 2014 yılında %16,7 

iken 2019 yılında %15,0 olmuştur (TÜİK, 2020). Görüşme yapılan 

buğday üreticilerinin aile tipleri Tablo 2’de verilmiştir. Buğday 

üreticilerinin %66,3’ü (63 kişi) çekirdek aile tipine, %33,7’si  (32 kişi) 
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ise geniş aile tipine sahiptir. Çekirdek aile tipi oranı Türkiye oranına 

yakın iken geniş aile tipi oranı Türkiye oranından oldukça yüksektir.   
 

Tablo 2: Aile Tipi 

Aile Tipi Kişi Sayısı % 

Çekirdek  63 66,3 

Geniş 32 33,7 

Toplam 95 100,0 

 

Görüşme yapılan buğday üreticilerinin eğitim düzeylerine ilişkin 

veriler Tablo 3’de verilmiştir. Buğday üreticilerinin büyük çoğunluğu 

olan %33,7’si (32 kişi) ilkokul mezunudur. Okuma yazma 

bilmeyenlerin oranı %13,7 (13 kişi) olup üniversite mezunu olanların 

oranı ise %7,4 (7 kişi) seviyesindedir.   

Tablo 3: Eğitim Düzeyi 

Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı % 

Okuryazar değil 13 13,7 

Okuryazar 15 15,8 

İlkokul 32 33,7 

Ortaokul 9 9,5 

Lise 19 20,0 

Üniversite 7 7,4 

Toplam 95 100,0 

 

2.4. Ekonomik Bulgular 

 

TÜİK’in yapmış olduğu “Tarımsal İşletme Yapı Araştırması” 

sonuçlarına göre 2016 yılında Türkiye’de ortalama arazi varlığı 76,11 

dekardır (TÜİK, 2018). Görüşme yapılan buğday üreticilerinin 

ortalama arazi varlıkları 168,40 dekardır. Arazi varlığı sulanan ve 

kuru arazi olarak ayrı ayrı alınmış olup sulama imkânına sahip 

ortalama arazi varlığı 172,20 dekar, kuru arazi varlığının ise 160,42 



 

 21 

dekar olduğu tespit edilmiştir. Araştırma alanına yönelik daha önce 

yapılan saha çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir 

(Aydoğdu ve diğerleri, 2020; Doğan ve diğerleri, 2020; G. Sevinç ve 

diğerleri, 2019; M. R. Sevinç, 2021). 

Görüşme yapılan buğday üreticilerine ait gelir düzeyleri Tablo 4’de 

verilmiştir. Buğday üreticilerinin %83’ü nün gelir seviyesi 40 bin TL 

ve üzerinde %36,7’sinin ise 100 bin TL ve üzerindedir.   
 

Tablo 4: Gelir Düzeyi 
Gelir Düzeyi (TL) Kişi Sayısı % 

10.000 altı 1 1,1 

10.000-19.999 1 1,1 

20.000-29.999 3 3,2 

30.000-39.999 11 11,6 

40.000-99.999 44 46,3 

100.000 ve üzeri 35 36,7 

Toplam 95 100,0 

 

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli etkenlerden bir 

tanesi çiftçilere verilen destekleme ödemeleridir (Cançelik ve 

diğerleri, 2021; Doğan ve diğerleri, 2020; G. Sevinç ve diğerleri, 

2019). Türkiye’de 2020 yılı için buğday üreticilerine alan bazlı olarak 

mazot, gübre ve sertifikalı tohum destekleme ödemeleri yapılmıştır. 

Buğday üreticilerine yapılan ödemeler; 19 TL/da mazot, 8 TL/da 

gübre ve 8,5 TL/da sertifikalı tohum desteği şeklindedir (Resmi 

Gazete, 2020; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020). Görüşme 

yapılan buğday üreticilerinin desteklemelerden yararlanma düzeyleri 

Tablo 5’de verilmiştir. Üreticilerin büyük çoğunluğu 

desteklemelerden yararlanmaktadır. Mazot ve gübre desteklemesinden 

yararlanmayan 4 kişi olup bu dört kişiden bir tanesi aynı zamanda 
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sertifikalı tohum desteğinden de yararlanmamaktadır. Desteklemeden 

yararlanmayan üreticiler arazi varlıklarının ortalama 35,20 dekar 

seviyesinde düşük olması dolayısıyla destekleme başvurusu yapmak 

istemediklerini belirtmişlerdir.   

Tablo 5: Desteklemelerden Faydalanma 

Destekleme Türü 
Evet Hayır 

Kişi Sayısı % Kişi Sayısı % 

Mazot 91 95,8 4 4,2 

Gübre 91 95,8 4 4,2 

Sertifikalı Tohum 90 94,7 5 5,3 

 

2.5. Üretim/Faaliyet Bulguları 
 

Buğday üreticileri makarnalık/durum ve ekmeklik/beyaz olmak üzere 

iki çeşit buğday üretmektedirler. Buğday üreticilerinin yetiştirdikleri 

buğday çeşidine ilişkin bilgiler Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6: Gelir Düzeyi 
Buğday Çeşidi Kişi Sayısı % 

Makarnalık/durum 44 46,3 

Ekmeklik/beyaz 41 43,2 

Her ikisi 10 10,5 

Toplam 95 100,0 

 

Tablo 7’de buğday üreticilerinin tohum temin yerleri verilmiştir. 

Buğday üreticilerinin %50,5’i (48 kişi) tohumunu satış bayilerinden 

aldıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 7: Tohum Temin Yeri 

Temin Yeri Kişi Sayısı % 

Satış bayi 48 50,5 

Borsa 22 23,2 

Kendi tohumu 15 15,8 

TİGEM 10 10,5 

Toplam 95 100,0 
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Buğday üreticilerinin %53,7’si (51 kişi) üretimde kullandıkları 

girdileri (tohum, gübre, mazot, ilaç vb.) vadeli olarak satın aldıklarını 

hasat sonrası ise ödemelerini yaptıklarını belirtmişlerdir. Buğday 

üreticilerine üretim sürecinde maliyetlerine ve gelirlerine yönelik 

kayıt tutma durumları sorulmuştur. Buğday üreticilerin %66,3’ü (63 

kişi) hemen hemen her süreci kayıt altına aldıklarını dolayısıyla 

maliyet ve gelir konusunda detaylı kayıt tuttuklarını belirtmiştir. 

Buğday üreticilerinin 2019 yılında sulanabilir ve kuru arazide elde 

ettikleri buğday verimi, üretim miktarları ve gelirleri Tablo 8’de 

verilmiştir. Buğday üreticileri 2019 yılında ortalama 172,72 dekar 

sulanabilir ve 160,42 dekar kuru alanda buğday ekimi yapmışlardır. 

Sulanabilir arazide hasat edilen ürün miktarı 101.420 kg olup 

üreticilerin ortalama verimlilik düzeyi dekara 569,44 kg’dır. Ancak 

ekilen alan ve üretim miktarı bakımından hesaplama yapıldığında 

(101.420 kg/ 172,72 dekar) dekara 588,21 kg verimlilik 

hesaplanmaktadır. Sulanabilir arazide elde edilen net gelir 122.350 TL 

olup 2019 yılında buğday üreticileri kg başına 1,20 TL net gelir 

(122.350 TL / 101.420 kg) elde etmişlerdir. Gaziantep Ticaret 

Odası’nın 2019 yılı ortalama buğday fiyatı (1,75 TL/kg) baz 

alındığında sulanabilir arazide buğday üretimi yapan çiftçiler 

gelirlerinin %31,42’si kadar üretim masrafına katlanmışlardır. 
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Tablo 8: Buğday Üretim Bilgileri 

Sulama 

Durumu 

Ekilen 

Alan 

(da) 

Üretim 
miktarı 

(kg) 

Verim 

(kg/da) 

Yıllık Net 
Gelir 

(TL) 

Ortalama 

Fiyat 

(TL/kg) 

Sulanabilir 172,72 101.420 569,44 122.350 
1,75* 

Kuru 160,42 61.860 265,13 64.850 
* 

Kaynak: (Gaziantep Ticaret Borsası, 2019) 

Kuru arazide hasat edilen ürün miktarı 61.860 kg olup üreticilerin 

ortalama verimlilik düzeyi dekara 265,13 kg’dır. Ancak ekilen alan ve 

üretim miktarı bakımından hesaplama yapıldığında (61.860 kg / 

160,42 dekar) dekara 385,61 kg verimlilik hesaplanmaktadır. Kuru 

arazide elde edilen net gelir 64.850 TL olup 2019 yılında buğday 

üreticileri kg başına 1,04 TL net gelir (64.850 TL / 61.860 kg) elde 

etmişlerdir. Gaziantep Ticaret Odası’nın 2019 yılı ortalama buğday 

fiyatı (1,75 TL/kg) baz alındığında kuru arazide buğday üretimi yapan 

çiftçiler gelirlerinin %40,57’si kadar üretim masrafına katlanmışlardır. 

Sulanabilir ekim alanı ile kuru ekim alanı arasında ortaya çıkan bu 

masraf farkının en önemli nedeni dekara alınan buğday verimliliğidir. 

Şanlıurfa dışında diğer illerde çeşitli dönemlerde yapılan çalışmalarda 

buğday üreticilerinin piyasa fiyatının üzerinde maliyetlere 

katlandıkları yani zarar ettikleri tespit edilmiştir. Trakya bölgesinde 

buğday yetiştiricileri ile ilgili yapılan bir araştırmada 2010 yılında 

verimlilik düzeyinin dekara 319,7 kg olduğu ve üreticilerin 1 kg 

buğday üretim maliyetinin 0,605 TL/kg olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak aynı yıl buğday piyasa fiyatı ise 0,60 TL/kg olarak 

gerçekleşmiştir (Erdem, 2012). Ağrı ilinde buğday üretimine yönelik 

yapılan bir çalışmada ortalama verimliliğin dekara 102,22 kg olduğu 
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ve 1 kg buğday üretim maliyetinin 0,83 TL/kg olduğu tespit edilmiştir. 

Aynı dönemde çiftçilerin buğday satış fiyatı ise 0,58 TL/kg olarak 

gerçekleşmiştir (Karadaş, 2016). Görüldüğü üzere buğday üretiminde 

verim artışı kârlılığı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. 

Buğday yetiştiricilerine buğday üretiminin kârlılığı ile ilgili görüşleri 

sorulmuştur. Buğday üreticilerinin %75,8’i (72 kişi) üretim 

maliyetlerinin yüksekliği ve piyasa fiyatının düşüklüğü dolayısıyla 

buğday üretiminin kârlı olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca buğday 

üreticilerinin %85,3’ü (81 kişi) esas geçim kaynaklarının buğday 

üretimi olmadığını hayvancılık, pamuk, fıstık vb. diğer tarımsal 

faaliyetleri ve üretiminin yanında buğday üretimi yaptıklarını 

belirtmiştir. Dolayısıyla her ne kadar çalışma sahasında buğdayın 

dekara verimlilik seviyesi yüksek olsa da üretim aşamasında 

kullanılan diğer masraf kalemlerinde (mazot, gübre, ilaç, işçilik vb.) 

meydana gelen artışlar ve değişimler üreticilerin gelirlerini olumsuz 

etkilemektedir. Bu durum buğday üretiminin kârlılığını da etkilemekte 

ve üreticiler rekabet edebilir alternatif ürünlere yönelmektedirler. 

Pazarda yaşanan bu gelişmeler dolayısıyla Grafik 4’de görüldüğü 

üzere Türkiye’de buğday ekim alanlarında azalma kaçınılmazdır. 

2.6. Pazarlama Bulguları 
 

Tarımsal ürünlerin hem talebinin fiyat esnekliği hem de arzının fiyat 

esnekliği oldukça düşüktür. Saklama koşullarının uygun olmadığı ve 

uzun süreli dayanamayacak türde olan tarımsal ürünlerde ise sıfıra 

yakındır. Yani tarımsal ürünlerin fiyatında meydana gelen bir değişim 
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karşısında hem üreticilerin hem de tüketicilerin göstereceği tepki ya 

da duyarlılık seviyesi oldukça düşüktür. Bu durum özellikle tarımsal 

ürünlerin pazarlanması sürecinde üreticileri zor durumda 

bırakmaktadır. Tarımsal ürün pazarında yaşanan ya da yaşanma 

potansiyeli olan bu sorunun çözümüne yönelik üretici birliği/örgütü, 

kooperatif, lisanslı depo, fiyat farkı desteği, ürün desteği ve Toprak 

Mahsulleri Ofisi (TMO) gibi kamu satın alımı sağlanması gibi politika 

uygulayıcıları tarafından birçok model ve yöntem uygulanmaktadır. 

Uygulanan bu modellerin tarıma dayalı kalkınmayı sağlayan birçok 

ülkede başarılı olduğu da görülmüştür. 

Araştırma sahasındaki buğday üreticilerine ürününüzün fiyatı pazarda 

nasıl belirleniyor sorusu yöneltilmiş ve Tablo 9’daki cevaplar 

alınmıştır. Buğday üreticilerine göre ürün fiyatında en önemli aktör 

ürünleri alan firmalar ya da tüccarlardır. Buğday üreticilerinin %60’ı 

(57 kişi) ürünlerinin fiyatını firmaların ya da tüccarların belirlediğini 

ve bu aktörlerin belirlemiş olduğu fiyat üzerinden ürünlerini 

pazarladıklarını belirtmişlerdir.   

Tablo 9: Pazarda Buğday Fiyatının Belirlenme Biçimi 

Yöntem Kişi Sayısı % 

Firma/tüccar belirliyor 57 60,0 

Miktara göre fiyat oluşuyor 28 29,5 

Firma/tüccar ile anlaşma yapılıyor 10 10,5 

Toplam 95 100,0 

 

Türkiye'de makarnalık buğdayın pazarlama kanalları; tüccarlar, 

üreticiler arasındaki alışveriş, makarna fabrikaları, bulgur ve un 

fabrikaları, TMO, ticaret borsaları, lisanslı depolar, vadeli işlemler ve 
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obsiyon borsası (VOB) ve tohum bayileri olarak sayılabilir (Taşçı ve 

diğerleri, 2020). Araştırma sahasında buğday üreticilerinin buğday 

satışı yaptığı yerler Tablo 10’da verilmiştir. Buğday üreticilerinin 

%52,6’sı (50 kişi) buğdayı tüccara satarken %47,4’ü (45 kişi) ticaret 

borsasına satmaktadır. 

Tablo 10: Buğday Satış Yeri 

Satış Yeri Kişi Sayısı % 

Tüccar 50 52,6 

Borsa 45 47,4 

Toplam 95 100,0 
 

 

Tablo 10’da dikkati çeken husus buğday üreticilerin buğday satış yeri 

olarak TMO’yu tercih etmemeleridir. TMO vasıtasıyla yapılan alımlar 

ile özellikle buğday fiyatının alım fiyatının altına düşmesi önlenerek 

üreticiye belli bir fiyat garantisi sağlanması amaçlanmaktadır 

(Emeksiz ve diğerleri, 2005). Buğday üreticileri ile ilgili Türkiye’de 

farklı bölgelerde yapılan araştırmalarda TMO üreticiler tarafından 

tercih edilen bir satış yeridir (Erdem, 2012; Karabak, Taşçı, Acar ve 

Bozdemir, 2013; Taşçı ve diğerleri, 2020). Ancak Şanlıurfa ilinde 

tercih edilmemektedir. 

Tablo 11’de araştırma sahasındaki buğday üreticilerinin buğday satış 

bedellerini alma biçimleri verilmiştir. Buğday üreticilerinin %51,6’sı 

ürünlerini peşin bedelli olarak sattıklarını belirtmiştir. 
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Tablo 11: Buğday Satış Bedelini Alma Biçimi 

Satış Bedeli Alma Biçimi Kişi Sayısı % 

Peşin 49 51,6 

Bir kısmı peşin bir kısmı vadeli 25 26,3 

Vadeli 14 14,7 

Şartlara göre değişiyor 7 7,4 

Toplam 95 100,0 

 

Buğday üreticilerinin ürünlerini peşin bedelli satmaları dolayısıyla 

TMO buğday üreticileri tarafından satış yeri olarak tercih 

edilmemektedir. TMO tarafından peşin bedelli satın alım söz konusu 

olmakla beraber; TMO tarafından her zaman peşin ödemeli alım 

yapılmaması, yapılan peşin alımlarda piyasa fiyatının altında fiyat 

verilmesi, bürokratik işlemlerin çokluğu ve alım esnasında ürünlerin 

analize tabi tutulması gibi nedenlerle buğday üreticileri satış yeri 

olarak tüccar ya da ticaret borsalarını tercih etmektedirler. 

Buğday üreticilerine buğday satış yerlerini tercih sebepleri açık uçlu 

olarak sorulmuş olup tercih sebeplerini önem sırasına göre belirtmeleri 

istenmiştir. Buğday üreticileri tarafından verilen cevaplar beş başlık 

altında toplanıp, her üreticinin önem sırasına göre verdiği cevaplar, en 

önemli tercih sebebi seçeneğine bir, en az önemli tercih sebebi 

seçeneğine beş vermek koşulu ile değerlendirmeye alınmıştır. Alınan 

tercih sebepleri dağılımı ve indeks sıralaması Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12: Buğday Satış Yeri Tercih Nedeni İndeksi 

Tercih Nedeni 1 2 3 4 5 İndeks Sıra 

Yüksek fiyat 47 36 12   155 1 

Peşin ödeme 19 35 35 6  218 2 

Tanıdık 27 22 26 19 1 230 3 

Mesafe yakınlığı 2 1 20 58 14 366 4 

TMO'nun almaması  1 2 12 80 456 5 



 

 29 

Buğday üreticileri satış yeri tercihini etkileyen en önemli nedeni 

“Yüksek fiyat” olduğunu belirtmişlerdir. Yüksek fiyat nedeni hem 

açık uçlu soruya verilen cevapta hem de indekse dayalı 

derecelendirmede ilk sırada yer almaktadır. İkinci önemli neden ise 

“peşin ödeme” nedenidir. Dikkat edilecek olunursa buğday üreticileri 

TMO’nun satın almama durumunu en son sıraya koymuştur. Yani 

satış yeri tercihi konusunda TMO’nun varlığı tercihler üzerinde en az 

etkisi olan nedendir (Tablo 12). 

Buğday üreticilerine üretim faaliyetlerinde ekonomik anlamda 

sürdürülebilirliğin sağlanması için nelerin yapılması gerektiği sorusu 

açık uçlu olarak sorulmuş olup bu isteklerini önem sırasına göre 

belirtmeleri istenmiştir. Bazı üreticiler bu soruya cevap vermek 

istemez iken bazı üreticiler ise en fazla üç cevap vermişlerdir. Buğday 

üreticileri tarafından verilen cevaplar yedi başlık altında toplanıp, her 

üreticinin önem sırasına göre verdiği cevaplar, en önemli istek 

seçeneğine üç, en az önemli istek seçeneğine bir vermek koşulu ile 

değerlendirmeye alınmıştır (boş cevapların bulunması dolayısıyla ters 

indeks yapılmıştır). Alınan isteklerin dağılımı ve indeks sıralaması 

Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13: Buğday Üreticilerinin Yapılmasını İstedikleri 

İstekler 3 2 1 İndeks Sıra 

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi 26 12 2 104 1 

TMO’nun peşin alım yapması 23 5 1 80 2 

Elektrik kesintisi ve yüksek fatura 6 6 2 32 3 

Yüksek taban fiyat belirlenmesi 2 9 4 28 4 

Su temini ve alt yapı 3 6  21 5 

Ekipman temini (işleme, hasat vb.) 4 2 2 18 6 

Fabrika (katma değer yaratılması)  1 3 5 7 
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Buğday üreticilerinin en önemli istekleri mazot, gübre, tohum, ilaç vb. 

girdilerin fiyatlarında yaşanan artışların önüne geçilmesidir. İkinci 

istekleri ise TMO’nun her zaman peşin alım yapmasıdır. Bölgede 

sulamada kullanılan su pompalarında enerji kaynağı olarak şehir 

şebekesine bağlı elektrik hatları kullanılmaktadır. Ancak yeterli enerji 

alt yapısının olmaması sürekli elektrik kesintilerine sebep olmaktadır. 

Diğer taraftan yüksek gelen elektrik faturaları buğday üreticilerinin 

üretim maliyetlerini ciddi boyutlarda etkilemektedir. Elektrik kaynağı 

alt yapısının ve ulaşım bedellerinin düşürülmesi buğday üreticileri 

tarafından çözülmesi istenilen üçüncü istektir. 

SONUÇ 

Buğday; toplum beslenmesi konusunda içerdiği besin değerleri itibari 

ile ulaşılabilir en ucuz tarımsal ürünlerden bir tanesidir. Bu nedenle 

binlerce yıldır ulusların kendi aralarında yapmış oldukları uluslararası 

ticaretin baş aktörüdür. Diğer taraftan gıda sanayinin önemli 

hammaddelerinden biri olan buğdayın işlenmesi sonrası ortaya çıkan 

atıkları dahi yem sanayinde ve hayvancılıkta kullanılmaktadır. Ancak 

Türkiye’de her geçen gün buğday ekim alanları ve dolayısıyla üretim 

miktarı da azalmaktadır. Bu tablonun ortaya çıkmasında birçok 

faktörün etkisi bulunmaktadır. Bu faktörlerin en önemlileri; girdi 

maliyetlerinin yükselmesi, düşük piyasa fiyatı dolayısıyla alternatif 

ürünlerin üretilmesi, çoğunlukla kurak bölgelerde üretilmesi 

dolayısıyla yaşanan kuraklıklara bağlı verim düşüklüğüdür. Diğer 

taraftan tarımsal ürün pazarında üreticilerin pazarlama sorunlarını 

asgariye indirmek ve üreticiler için satın alma yoluyla finansman 
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aktarma görevi olan TMO’nun sıfır gümrük vergisi ile buğday ithalatı 

yapması buğday piyasasındaki dengeleri buğday üreticileri aleyhine 

bozmaktadır. 

Türkiye uzun yıllardır buğday ithalatını gıda sanayinde hammadde 

olarak kullanmak üzere yani dâhilde işleme yapıp tekrar ihraç etmek 

üzere yapmaktadır. Ancak 2019’da 9,8 milyon tonluk ithalat 

yapmamıza rağmen yaptığımız ihracat 7,5 milyon tondur. Yine 

2020’nin 11 aylık döneminde 8,7 milyon tonluk buğday ithalatına 

karşılık 6,8 milyon tonluk bir ihracatımız bulunmaktadır (Yıldırım, 

2021). Ortaya çıkan bu tablo Türkiye’nin özellikle son iki yılda 

buğdayda ithalatçı olduğunu göstermektedir. 

Küresel anlamda yaklaşık son iki yıldır yaşanan pandemi tarım 

sektörünün ve tarımsal ürünlerin önemini bir kez daha ortaya 

koymuştur. Pandeminin yaşandığı ilk dönemlerde birçok ülke tarımsal 

ürün ihracatını gıda güvenliği ve güvenirliliğini sağlamak bakımından 

yasaklamıştır. Dolayısıyla ülkeler için ekonomik sürdürülebilirliği 

olan tarımsal faaliyetlerin devamlılığı şarttır. Türkiye gibi nüfus artışı 

ve bağımlı nüfus oranı yüksek olan ülkelerde ise bu durum çok daha 

büyük önem taşımaktadır. 

Şanlıurfa ili tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan bir ildir. GAP 

kapsamında tarım arazilerinin sulanmaya başlanması sonrasında 

bölgede yoğun olarak pamuk üretimi yapılmaktadır. Dolayısıyla 

buğdayın bölge çiftçisi için rekabet gücü oldukça azalmıştır. Ancak 

2017 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan “Bitkisel Üretime 
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Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilde buğday ekim 

alanında ve üretim miktarında artış yaşanmıştır. Sulanabilir arazilerde 

verimlilik seviyesinin dekara yaklaşık 588 kg olması Şanlıurfa tarım 

arazilerinin verimliliğinin ispatı niteliğindedir. Elde edilen verim 

Türkiye ortalamasının çok üstünde, buğday veriminde çok iyi düzeyde 

bulunan Avrupa ülkelerinin ise biraz altındadır. Dolayısıyla yeterli 

düzeyde alınacak tedbirler, sağlanacak imkânlar ve üreticilere 

verilecek destekler ile buğdayın Şanlıurfa ilinde rekabet edebilir bir 

ürün olması imkânı yaratılabilir. Tarımsal üretimde planlama çok 

önemli olup; toplum sağlığı, nüfus beslenmesi, istihdamın yaratılması, 

ülke gelirinin arttırılması, sanayinin finansmanı, hammadde 

ihtiyacının giderilmesi ve döviz açığının önlenmesi gibi kaygıların 

asgariye indirilmesi gibi hedefleri bulunmalıdır. Bu süreçte seçilecek 

ürünlerin de bu hedefler çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. 

Şanlıurfa buğday üreticilerinin üretim faaliyetlerinde yaşadıkları en 

önemli sorun girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Üretimde kullanılan 

birçok girdi ithal olup döviz kurlarının değişimi dolayısıyla girdi 

fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Ayrıca girdi fiyatlarındaki artışa 

rağmen buğday fiyatlarındaki artış düşük düzeyde kalmıştır. Bu 

nedenle Türkiye’de buğday üretim verimliliğinin düşük olduğu birçok 

bölgede üreticiler zarar etmişlerdir. Yaşanan bu gelişmeler çiftçilerin 

desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Destekleme kalemlerinin ve 

miktarlarının bu nedenle buğday üretiminde revize edilmesi ve 

günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Destekleme uygulamaları ile beraber TMO’nun piyasa düzenleyici ve 

çiftçiyi serbest rekabet piyasasında korumaya yönelik misyonunu fiili 

olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Buğday üreticilerinin piyasada 

yaşanan fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesinin 

önlenmesine yönelik TMO tarafından peşin alım uygulamasının 

sürekli olması ve TMO tarafından belirlenen fiyatların piyasa 

fiyatlarının üzerinde olması gerekmektedir. Hem buğday üreticisinin 

serbest rekabet piyasasında korunması hem de toplum beslenmesinde 

önemli bir yeri olan buğday üretiminin devamlılığı için atılacak en 

önemli adım budur. 
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GİRİŞ 

 

Perakende sektöründe dağıtım zincirinin en önemli halkalarından biri 

konumunda olan süpermarketler, ürün ve hizmetlerin nihai tüketicilere 

ulaştırılmasında zincirin son halkası konumundadır. Süpermarketler 

amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kendi 

organizasyon yapılarına en uygun personelin seçmek zorundadırlar. 

Çünkü satış elemanları süpermarketlerin dışa açılan penceresi, 

müşteriyle doğrudan iletişim sağlayan yüzü konumundadır. Bu 

nedenle Satış elemanlarının zihinsel ve fiziksel özelliklerinin yaptığı 

işe uygun olması, performanslarına doğrudan etki eder. Satış 

elemanları günümüzde değer üreten konumdadır. Çünkü yoğun 

rekabet ortamında müşteriler, yalnızca bir ürün veya hizmet satın 

almazlar, ödedikleri ücret karşılığında kendilerine değer yaratan 

işletmeleri tercih ederler (Zaiss ve Gordon, 2007: 62). Bu nedenle 

satış elemanın performansı aynı zamanda perakendeci işletmenin 

performansını da yansıtacağından, perakendeci işletmenin personel 

seçiminde, eğitiminde, performans değerlendirmesinde ve 

ücretlendirilmesinde bu kriterleri göz önünde bulundurması 

gerekmektedir (Altın, 2017: 41). Süpermarketler için, doğru 

özelliklere sahip olan satış elemanlarının doğru işe seçilmesi, 

perakendeci işletmelere oldukça fayda sağlarken, işe uygun olmayan 

adayların seçilmesi işletmeler ve satış elemanları için başarısız bir 

sürecin başlangıcı olabilmektedir.  Süpermarketler ve satış elamanları 

için oluşması muhtemel olumsuz sonuçların önceden belirlenebilmesi 

için, satış elemanı seçim sürecine önceden hazırlık yapılaması ve işin 
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nitelikleri ile satış elemanın olması gereken özelliklerden bilgisi, 

becerisi, tecrübesi ve yetenekleri arasından en uygun olanın tercih 

edilmesi satış elamanın performansının artması ve başarılı olması için 

oldukça önem arz etmektedir (Doğan ve Önder 2014: 5796). Satış 

gücünün seçimi, içerisinde birçok kriteri barındıran karar verme 

süreçlerini içermektedir. Çok kriterli karar verme yöntemleri, karar 

problemlerinin çözümü ve karar alternatiflerinin değerlendirilmesinde 

satış gücü yöneticilerine objektif değerlendirme imkanı sağlamaktadır. 

Yapılan bu araştırmada, perakende sektöründe faaliyet gösteren 

süpermarketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli satış elemanın seçim 

kararlarında en uygun kriterlerin ve satış elemanın belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Satış elamanın seçilmesine ilişkin bir araştırmanın 

yapılacağı bu çalışmada, iki farklı çok kriterli karar verme yöntemi 

birlikte kullanılmaktadır. İlk aşamada objektif bir kriter 

ağırlıklandırma yöntemi olan CRITIC (Criteria Importance Through 

Intercritera Correlation) yöntemiyle araştırma kriterlerine ait önem 

ağırlıkları hesaplanmıştır. Her kritere ait ağırlık değerleri 

hesaplandıktan sonra, ikinci aşamada gerçek dereceler ile teorik 

dereceler arasındaki boşlukları tanımlamaya dayalı bir yöntem olan 

MAIRCA (Multi Attributive Ideal-Real Comparative Analysis) 

yöntemi ile başvuru yapan alternatif satış elemanları arasından en 

uygun satış elamanı seçilmiştir (Ayçin, 2020:288). 
 

1. SÜPERMARKETLER VE SATIŞ GÜCÜ YÖNETİM SÜRECİ  
 

Süpermarket kavramının Türkiye’de ilk kez 1995 yılında Migros Türk 

marketlerin kurulmasıyla ortaya çıktığı görülmektedir. Pazarlama 
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karması bileşenlerinden dağıtım kanalının nihai tüketiciye ulaşan son 

halkası olarak görülen süpermarketler, satışa sunulan mal/hizmetler 

açısından perakendeci işletmeler sınıfında yer alan ve genellikle gıda 

ürünleri satışı gerçekleştiren mağazalar şeklinde tanımlamaktadır. 

Amerikan Pazarlama Derneği süpermarketleri, düşük fiyatla ürün 

satışı yapan, çok çeşitli ve farklı ürün bünyesinde barındıran, özellikle 

temel gıdaları self-servis yöntemiyle satan büyük ölçekli perakendeci 

mağazalar olarak tanımlanmaktadır (Kuduz ve Bürhan, 2020: 68). 

Satış kavramı ise, işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini pazarda 

satabilmek için gerçekleştirdiği faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. 

Satış elemanları ise bu eylemi gerçekleştiren kişiler olarak 

tanımlanmaktadır. Satış elemanları (satış temsilcisi, ürün yöneticisi, 

satış sorumlusu, satış yöneticisi v.b.) farklı unvanlar alabilmektedir. 

Geleneksel pazarlama anlayışına göre önemli olan tek şey satıştır 

(Tekin ve Zerenler, 2012: 161).  Bu satışı gerçekleştirecek ve 

sonlandıracak olanlar ise satış elemanlarıdır.  Bu nedenle Perakende 

sektöründeki süpermarketlerin amaçları doğrultusunda sağlıklı bir 

biçimde faaliyet gösterebilmesi, uygun personelin seçilmesi, 

eğitilmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesine bağlı olmaktadır. 

(Tek, 1984: 190). Perakendecilikte satış elemanlarının yönetimi ise, 

birbiriyle ilişkili olan çeşitli faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu 

faaliyetler; adayların toplanması, başvuralar arasından seçim yapma 

ve işe alma, eğitme, ücretlendirme ve değerlendirme olarak 

sıralanmaktadır (Altın, 2017: 41). 
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1.1.Satış Elemanı Adaylarının Toplanması 
 

Satış elemanı adaylarının toplanması aşamasında satış gücünün 

amaçlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Geleneksel anlayışta 

satış gücünün amacı, ürün satmak olarak tanımlanırken günümüzde 

satış elemanları, müşterilerin problemlerine çözüm üretmekte 

yardımcı olan kişiler konumundadır (Yükselen, 2006: 310) .  Satış 

elemanı adaylarının toplanması aşamasında eğitim kurumları, dağıtım 

kanalındaki diğer üyeler, rakipler, iş ilanları, iş ve işçi bulma kurumu, 

iş değiştirmek isteyenler, kendiliğinden başvuranlar, iş yerindeki diğer 

çalışanların tavsiyeleri, elektronik ortamda oluşturulan kariyer siteleri 

v.b., kaynaklardan yaralanarak bir aday listesi oluşturulmaktadır 

(Varinli, 2008: 165). 

 

 1.2.Satış Elemanlarının Seçimi ve İşe Alınması 
Perakendeci işletmeler satış gücünü ilk kez oluşturduğunda veya 

mevcut satış gücünü genişletmek istediğinde seçim ve işe alma sorunu 

ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Yükselen, 2006: 313). Satış 

elamanlarının seçiminde doğru karar vermek, işletmenin diğer 

fonksiyonlarının yerine getirilmesindeki başarısını etkilediği 

bilinmektedir. Satış gününün seçimi konusunda yapılan hataların 

sonradan düzeltilmesi oldukça zordur. Bazı hatalar, telafi edilse bile, 

bu hatalar süpermarketler için yüksek maliyete olan ve zamanın 

kaybolmasına neden olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla, satış 

elamanın, yapılacak işin niteliklerine uygun yeteneklerinin doğru, 

tarafsız, adil ve güvenilir bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir 

(Bedir ve Eren 2015: 47). Satış elemanlarının seçimi ve işe alınması, 
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başvuran adaylar arasından en nitelikli olanları belirlemeyi ve işe 

almayı veya “doğru yerde doğru insanı bulundurmayı” amaçlayan 

süreçtir. Önceden belirlenen pozisyonlar için başvuru yapanlar içinden 

en iyi uyumu sağlayacak satış elemanın seçilmesi süreci olarak da 

görülebilir. Diğer bir ifade ile iş için başvuranlar arasından işin 

gereklerine en uygun olanlarının belirlenmesi sürecidir (Bingöl, 

2006:185). Bunun için adaylara, başvuru formu doldurtma, mülakat, 

çeşitli testler (bilgi, yetenek, zeka, testi v.b.) referansları 

değerlendirme ve belirli bir süre deneme aşamasından sonra işe alma 

süreçleri gerçekleşir. 
 

1.3.Satış Elemanlarının Eğitimi 

Gerek işe yeni alınan, gerekse işletmede çalışmakta olan satış 

elemanlarının eğitimi oldukça önemli bir konudur. Satış elemanlarının 

seçiminden sonra, duruma göre personelin eğitilmesi gerekmektedir 

kalmaktadırlar (Yükselen, 2006: 313). Yeni işe alınan satış 

elemanlarının, düzenlenen çeşitli toplantılarla; işletmenin amaçları, 

politikaları, ücretlendirme, yapacağı işler, görev ve sorumlulukları 

gibi konularda bilgilendirilmesi gerekmektedir (Varinli, 2005: 165). 

Eğitimin amacı verimliliği artırmak, verimlilik artışı yoluyla ücret 

giderlerini azaltmak, personel devir hızını azaltmak, kontrol 

gereksinimini azaltmak, personelin motivasyonunu yükseltmek 

(Tek,1984: 196). Personel eğitimi küçük dükkân ve mağazalarda, iş 

yeri sahibi tarafından yapılırken; büyük işletmelerde, insan kaynakları 

yöneticileri veya eğitim sorumluları tarafından yapılmaktadır. Bu 
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birim sorumluları genellikle işletmenin üst düzey yöneticilerinden 

oluşmaktadır.  

1.4.Satış Elemanlarının Motivasyonu 

 

Satış elemanları, müşteri ile doğrudan temasta bulundukları için 

işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri ve verimliliğin artırılabilmeleri 

için etkin bir satış elemanı ağı oluşturmaları bağlı olabilmektedir. 

Satış elemanlarının motivasyonu, performanslarına doğrudan etki 

eden bir faktördür. Prim veya teşvik edici ödüllendirme planlamaları 

ile satış elemanlarının motivasyonu sağlanabilmektedir. Bu 

planlamalar işletmelerin hedefleri ile uyumlu olmak zorundadır 

(Perrealut vd., 2013: 365). Süpermarketlerin yapısına ve satış 

elemanın performansına en uygun motivasyon programının seçimi, 

satış elamanın verimliliğini dolayısıyla işletmenin etkinliğini, mevcut 

ürünlerin satışının artırılmasını ve yeni müşterilere ulaşılmasını 

sağlamaktadır. Satış elemanın motivasyonun artırılmasında satış 

yarışmaları, satış toplantıları, satış eğitim programları, terfi ve kariyer 

fırsatlarının verilmesi uygulanan belli başlı motivasyon 

araçlarındandır (Çabuk, 2005: 144). 

1.5.Satış Elemanlarının Performansının Ücretlendirilmesi 
 

Satış elemanlarının performansının ücretlendirilmesinde temel olarak 

üç türlü ücretlendirme sistemi kullanılmaktadır. 1) Sadece sabit ücret 

(maaş), sadece değişken ücret, sabit ücret ve değişken ücret karması 

şeklinde sınıflandırılabildiği gibi (Mucuk, 2013: 125), (1) Düz maaş, 

(2) yalnız komisyon (prim; aylık satışları veya karları önceden 
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belirleyen bir yüzde ) ve (3) karma sistem şeklinde de 

sınıflandırılabilmektedir. Bu sistemde “Maaş + Komisyon”, ”Maaş+ 

İkramiye”, “Maaş + Prim + İkramiye” şeklinde ödeme yöntemleri 

uygulanmaktadır (Tek, 1999: 813). Ücretlerin ödenmesinde doğrudan 

parasal ödemeler (maaş + prim ) ve dolaylı ödemeler (sigorta ödemesi, 

alış veriş çekleri v.b.) şeklinde bir ayrımda yapılabilmektedir (Varinli, 

2005: 166). 

1.6.Satış Elemanlarının Performansının Değerlendirilmesi 
 

Satış elemanlarının performanslarının değerlendirilebilmesi için 

sağlıklı bir bilgi akışına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla satış 

elemanın hazırlayacağı satış raporları, görüşme sonuçlarına ilişkin 

formlar araç olarak kullanılmaktadır (Yükselen, 2006: 316).  Satış 

elemanlarının performansının değerlendirilmesi, işe alınıp eğitildikten 

sonra o personelin işletme için değerinin ne olduğunu belirlemek 

amacıyla sürekli olarak yürütülen işlemleri ifade etmektedir. 

Performans değerlendirmede amaç, personelden istenilen performans 

ile dönem sonunda personelin gerçekleştirdiği performans arasında 

kıyaslama yaparak elde edilen sonucu personelin ücretlendirilmesinde, 

ödüllendirilmesinde, geliştirilmesinde ve denetiminde kullanmaktır 

(Çabuk, 2005: 169). 
 

2. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ 

Karar verme süreci, bir amacı gerçekleştirmek için elde edilen 

bilgilere dayalı olarak belirlenen alternatif arasından en uygun 

alternatifin seçilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilmektedir. 
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Karar vermek yönetsel bir eylemdir. Yönetim işlevinin en önemli 

fonksiyonlarındandır. Karar verme süreci, yönetsel bir eylem 

olmasının yanısıra örgütsel bir süreç olarak da görülmektedir (Eroğlu 

vd., 2014: 3) Karar verme, karşılaşılan her türlü durumda belirli 

kriterleri gözeterek seçenekler arasından her zaman en iyisinin 

seçilmeye çalışıldığı bir süreç olarak ifade edilmektedir. Hem 

işletmelerin hem de bireylerin karar verme süreçlerini doğru bir 

şekilde yönetip, etkin ve isabetli kararlar almaları oldukça önem arz 

etmektedir (Ayçin, 2020: 3). Satış gücünün seçimi, insan kaynağı 

ihtiyacını belirleme ile başlayan ve bu ihtiyacı karşılayan doğru 

adayın seçimi ile devam bir süreç olarak görülmektedir. Adayların 

ölçülmesi ve değerlendirilmesinin daha rasyonel ve objektif hale 

getirmek için personel seçiminde dikkat edilmesi gereken çok fazla 

kriter bulunmaktadır. Personelin seçimi doğal yapısı gereği çok 

kriterli bir yapıya sahip olduğundan, personel seçiminde çok kriterli 

karar verme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir (Korkusuz 

Polat ve Kara, 2021: 377). Çok kriterli karar verme yöntemi 1970’li 

yıllardan bugüne evrim geçirmiş ve bugün çoklu hedefler veya 

kriterlerin varlığında karmaşık karar verme problemlerinin çözümünde 

ana uygulama alanları haline gelmektedir. Çok kriterli karar verme 

(ÇKKV) (Multiple objective decision making); alternatiflere ait 

değerlerin matematiksel işlemler içerisinde dolaylı olarak tanımlanan 

ve sonsuz sayıda işlemin olduğu durumlarda karar vermeye yönelik 

bir eylem olarak da tanımlanmaktadır (Ersöz ve Kabak, 2010: 99-

102). Birbiriyle kesişen çok fazla kriterin ve amacın birlikte ele 

alındığı ÇKKV problemlerinde kullanılan kriter ağırlıklarının aslında 
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kriterlerin önem düzeylerinin bir göstergesi olduğu bilinmektedir. 

Kriterlerin önem düzeyleri farklılaşabilme özelliğine sahip olduğu 

bilinen bir gerçektir. Bu nedenle ÇKKV problemlerinde kriterler 

ağırlıklandırılırken, sübjektif(nesnel) veya objektif(öznel) 

ağırlıklandırma yöntemleri tercih edilmektedir (Trinkūnienė, vd., 

2017). Sübjektif(nesnel) ağırlıklandırmada kriterlere ait önem 

dereceleri karar verenlerin düşünceleri veya yorumları sonucu 

oluşturulurken, objektif(nesnel) ağırlıklandırmalarda kriterlerin 

ağırlıkları karar matrisi üzerinden yapılan matematiksel denklemlerle, 

öznel yorumlardan arındırılmaktadır (Gao vd., 2017; Bakır ve Kiracı, 

2019:160). ÇKKV teknikleri fazla sayıda kriter ve alternatifin bir 

arada değerlendirilmesini gerektiren problemlerin çözümüne imkan 

sağlamaktadır. Çok kriterli karar verme yöntemleri farklı özelliklere 

sahip TOPSİS, ELECTRE, PROMETHEE, CRITIC, ENTROPİ, 

MAIRCA, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve diğer teknikler 

kullanılmaktadır (Lertprapai, 2013). Bu yöntemler içerisinde CRITIC 

yöntemi, son yıllarda sıkça kullanılan yöntemlerden biri haline 

gelmektedir. Bu yöntemde karar problemlerinin çözümünde öncelikli 

olarak problemde yer alan kriterlerin önem ağırlıklarının hesaplanması 

gerekmektedir (Ayçin, 2020: 4) Yapılan bu araştırmada, satış 

elemanlarının seçim sürecinde, kriterlerin önem ağırlıklarının 

belirlenmesinde CRITIC yöntemi, alternatif satış elemanları arasından 

değerlendirilme yapılabilmesi içinde MAIRCA yönteminden 

faydalanılmaktadır (Ayçin, 2020:4; Ayçin 2020:296). 
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2.1. CRITIC Yöntemi  
 

Çok kriterli karar verme yöntemleri, araştırmalarda elde edilen 

verilerin türüne göre farklı uygulamalar şeklinde kullanılabilmektedir. 

Bu araştırmada tercih edilen CRITIC yöntemi 1995 yılında Diakoulaki 

ve arkadaşları tarafından literatüre kazandırılmıştır. ÇKKV yöntemi, 

değerlendirme kriterlerine ait değerlerin objektif ağırlıklarını 

belirlenmek için geliştirilen bir ağırlıklandırma yönetime olarak 

tanımlanmaktadır (Diakoulaki, 1995). Bu yöntemde değerlendirme 

kriterlerinin objektif ağırlıkları belirlenmektedir. Bu tekniğin ortaya 

çıkış nedenleri arasında ağırlıklandırma konusunda objektif bir 

değerlendirmeye imkan tanımasının önemi büyüktür. CRITIC 

yöntemi, kriterlerin ağırlıkları ile karar verme probleminin yapısını 

oluşturan zıtlıklar ile  bu zıtlıkların yoğunluğundan elde edilmektedir 

(Diakoulaki vd., 1995). Ayrıca kriter ağırlıkları belirlenirken, 

normalizasyon matrisinin standart sapması ve kriterler arası 

korelasyon katsayısı, kriterler arasındaki zıtlıkların belirlenmesinde 

kullanılır (Ghorabaee vd., 2018; Kiracı ve Bakır, 2019:160; Ayçin, 

2019:76; Bulğurcu, 2019:1935). CRITIC yönteminin diğer yöntemlere 

göre en önemli farkı sadece uzman görüşleri doğrultusunda ortaya 

çıkan öznel sonuçların değil ayrıca kriterlere ilişkin standart sapma ve 

kriterler arası korelasyon değerlerinin birlikte kullanıldığı nesnel bir 

ağırlıklandırma yöntemi olmasıdır (Ayçin, 2020: 4). 

2.2. MAIRCA Yöntemi 
 

MAIRCA (MultiAtributive Ideal-Real Comparative Analysis), 

yöntemi Gigovic vd. tarafından ilgili literatüre kazandırılan, ideal ve 
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ampirik derecelendirmeler arasında yer alan boşlukların 

tanımlanmasına dayalı bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. MAIRCA 

yönteminin temel varsayımı, ideal ve ampirik ağırlıklar arasındaki 

boşluğun belirlenmesidir. Belirlenen her kriter için boşlukların 

toplanması, gözlemlenen her alternatif için toplam boşluğun elde 

edilmesini sağlar. Son adımda karar alternatifleri arasında sıralama 

yapılarak, toplam boşluk değeri en az olan alternatif en iyi alternatif 

olarak belirlenmektedir (Gigovic vd., 2016: 11; Pamucar vd., 2017: 

58; Ayçin, 2020: 5; Ayçin, 2020: 296). 

3.KONU İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

Literatürde Çok Kriterli Karar Verme yöntemleriyle ilgili çalışmalar 

incelendiğinde oldukça kısıtlı sayıda çalışmaya ulaşılabilmiştir. Bu 

çalışmaların genellikle personel seçim kriterlerine yönelik sadece tek 

ÇKKV yönteminin tercih edildiği görülmektedir. İlgili çalışmalardan 

bazıları şöyledir; 

Bedir ve Eren (2015) perakende sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmanın satış danışmanı seçiminde analitik hiyerarşi süreci ve 

PROMETHEE sıralama yöntemleri kullanılmış, çalışma sonucunda 

personel seçiminde kişilik özellikleri, yetenekleri, iş için gerekli 

özellikleri, deneyimleri ve test sonucu kriterleri kullanılarak çok 

kriterli karar verme yöntemiyle çözüm yapılmıştır. 

Eroğlu, Yıldırım ve Özdemir (2014) tarafından yapılan araştırmada 

muhasebe ve pazarlama departmanlarına alınacak personelin 

seçiminde çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan 
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ORESTE yöntemi kullanılarak adayların sıralanmasına yönelik bir 

çözüm yaklaşımı sunulmuştur. 

Korkusuz Polat ve Kara (2021) imalat sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmanın insan kaynakları müdürü seçiminde DEMATEL VE VIKOR 

yöntemleri kullanılmış, çalışma sonucunda “ İletişim Becerileri” 

belirlenen kriterler arasında en çok etkiye sahip olan kriter olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

Doğan ve Önder (2014) yapılan araştırmada, bilişim sektöründeki 

perakendeci zincir mağazaların satış elemanlarının seçiminde Analitik 

Hiyerarşi Prosesi ve TOPSIS yöntemlerini kullanmış, çalışma 

sonucunda “Teknolojiye ve teknolojik ürünlere karşı ilgili (Teknolojik 

gelişmeleri takip eden) olmak”, “Müşteri ihtiyacını doğru ve hızlı 

anlayabilecek, ürünlerin tanıtımını doğru yapabilecek tecrübeye sahip 

olmak” ve “Esnek çalışma saatlerine uyabilmek” kriterleri en önemli 

kriterler olarak belirlenirken, “Genç, dinamik, enerjik, güler yüzlü 

olmak”, “Kendini geliştirmeye istekli, değişime açık olmak” ve 

“Sigara kullanmamak” kriterlerin işletme için önemsiz kriterler 

olduğu tespit edilmiştir. 

Ayçin (2020) tarafından yapılan bir araştırmada personelin seçim 

sürecinde CRITIC ve MAIRCA yöntemlerini kullanmıştır. Lojistik 

sektöründeki işletmenin bilgi sistemleri departmanına alacağı 

personelin seçimine yönelik yapılan bu araştırmanın sonucunda, ERP 

yazılım kullanma becerisi en önemli olduğu, onu sırasıyla, sektörel 

deneyim ve iletişim  becerisi kriterlerinin takip ettiği belirtilmektedir. 
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ikinci aşamada MAIRCA yöntemiyle beş alternatif personel 

belirlenmiştir.  

Kenger ve Organ (2017)  banka personel seçiminde Entropi yöntemi 

ve  Additive Ratio Assesment (ARAS) yöntemi uygulanmış çalışma 

sonucunda, güvenilir olmak, müşteri odaklı olmak, eğitim seviyesi, 

fiziksel nitelikler, bilgisayar becerisi çalışma arkadaşlarıyla uyumlu 

olmak, yabancı dil bilmek, deneyimli olmak, yaratıcı-yenilikçi olmak 

ve referans bilgisi her aday için tek tek değerlendirilmiş, Entropi 

yöntemiyle seçim kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesi, ARAS 

yöntemiyle de en uygun alternatifin seçilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Özbek (2014)  Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’na uygun adayın 

belirlenmesinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) yöntemi 

uygulanmış çalışma sonucunda, adaylar on iki kritere göre 

değerlendirmiş ve uygulamanın yapıldığı STK için en uygun adayı 

belirlemiştir. 

Taş ve Çetiner Karataş (2021) yazılım sektöründe nitelikli personel 

seçiminde Nötrosofik AHP ve TOPSİS yöntemleri uygulanmış 

çalışma sonucunda, personel seçiminde yer alması gereken “Eğitim 

Düzeyi”, “Yazılım Tecrübesi”, “Yabancı Dil”, “Kişisel Özellikler” ve 

“Sahip olunan Sertifikalar” o en önemli kriterler olarak belirlenmiştir. 

Nitelik ağırlıklarının belirlenmesinin ardından TOPSIS metodu 

uygulanarak, bu ağırlık değerlerine bağlı olarak adaylar arasından 

proje yöneticisi olacak en uygun aday belirlenmiştir. 
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Ilgaz Yıldırım, Uysal ve Ilgaz (2019) çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden birisi olan ARAS yöntemini kullanarak havayolu 

işletmelerinde personel alternatifleri arasından en uygun personelin 

seçim sürecini uygulamışlardır. Bu amaçla belirlenen üç havayolu 

işletmesinde çalışan insan kaynakları yöneticilerinin görüşleri 

alınmıştır. İlgili araştırmada havayolu işletmelerinde çalışan destek 

personelinin işe alım süreci boyunca dikkate almaları gereken kriterler 

ve bu kriterlerin ağırlıklarının belirlenmiş ve havayolu işletmelerine 

personel alımında kullanabileceği karar kriterleri hakkında destek 

verilmiştir.  

4.ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

4.1.Araştırmanın Amacı  
 

Yapılan bu araştırmada amaç, perakende sektöründe faaliyet gösteren 

süpermarketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli satış elemanlarının seçim 

kararlarında en uygun kriterlerin ve satış elemanlarının 

belirlenmesidir. Ayrıca literatürde satış elemanlarının seçimine 

yönelik uygulamalarının yeterli olmadığı görüldüğünden araştırmanın 

bu yönüyle literatüre katkı sağlaması ve süpermarket yöneticilerine 

veya sahiplerine personel alımlarında objektif ve adil bir personel 

seçiminde rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.  

4.2.Araştırmanın Yöntemi 
 

Perakende zincir mağazalarında çalışacak satış elemanlarının taşıması 

gereken, 14 kriter literatürden, uzmanların görüşlerinden 

yararlanılarak belirlenmiştir. Süpermarketlerde çalışacak nitelikli satış 
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elemanlarının seçiminde objektif ve adil karar verilmesi amacıyla 

literatür taraması sonucunda, satış elemanı seçimine yönelik karar 

kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterlere ilişkin görüşlerin alınması için, 

Yozgat İl merkezinde faaliyet gösteren süpermarket zincir 

mağazalarında görevli 15 mağaza yöneticisi/insan kaynakları 

müdürleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  Görüşme sonucunda 

belirlenen kriterlerden süpermarketlere uygun olmayan kriterler 

çıkarılmış, yöneticiler tarafından olması gerektiği düşünülen kriterler 

ise eklenmiştir. Literatür taraması ve uzmanlar ile yapılan görüşmeler 

sonucunda oluşturulan görüşme formu, Türkiye genelinde 115 şubesi, 

85000 m2 satış alanı, 400’ün üzerinde kasa sayısı, 3000 üzerinde 

çalışanıyla sektörde söz sahibi bir marka olan “Yunus Marketler 

Zinciri”nin (https://www.yunusmarket.com.tr/kurumsal),  Yozgat İl 

Merkezinde bulunan şubesinde görevli mağaza müdürü ve müdür 

yardımcıları ile 1 Ocak-31 Mart 2021 tarihleri arasında mağazaya iş 

başvurusu yapan 35 kişinin başvuru formu üzerinden 

değerlendirilmiştir. İlgili başvurulardan 8 tanesi mağazanın 

beklentilerini karşıladığı için değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen 

veriler, CRITIC ve MAIRCA çok kriterli karar verme yöntemleri 

kullanılarak test edilmiştir. CRITIC yöntemiyle satış elamanı seçim 

kriterlerinin ağırlıklı değerleri hesaplanmıştır. MAIRCA yöntemiyle 

başvurular arasından personel alternatifleri oluşturulmuş ve en uygun 

alternatiflerin sıralanması sağlanmıştır. Yapılan bu araştırmada, üç 

adet karar vericiden, süpermarkete alınacak personelin taşıması 

gereken 14 adet kriterin önem derecelerinin belirlenmesi istenmiştir. 

Daha sonra karar matrisi oluşturulurken her bir karar vericiden elde 
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edilen verilerin aritmetik ortalaması alınarak nihai karar matrisi 

oluşturulmuştur.  

4.3.Kriterlerin Belirlenmesi İçin Görüşme Formunun 

Oluşturulması 
 

Profesyonel satış temsilcilerinin özellerini belirlemeye yönelik yapılan 

araştırmalarda bir satış elemanın başkalarının duygularını 

anlayabilmek ve bir işi başarma hırsına sahip olmak gibi iki önemli 

özelliğinin bulunması gerektiği belirtilmektedir (Uslu, 2016: 25). 

Diğer bir araştırmada satış elemanlarının sahip olması gereken iki 

temel özelliği müşterinin yerine kendini koyabilmek, diğeri ise azimli 

bir kişilik yapısına sahip olmak olarak belirlenmiştir (Altın, 2021: 

127). Diğer bir araştırmada, bilişim sektörü perakende zincir 

mağazalarında satış elemanlarının seçiminde en önemli ilk üç kriter 

olarak; “Teknolojiye ve teknolojik ürünlere karşı ilgili (Teknolojik 

gelişmeleri takip eden) olmak” “Müşteri ihtiyacını doğru ve hızlı 

anlayabilmek”, “Ürünlerin tanıtımını doğru yapabilecek tecrübeye 

sahip olmak” gibi kriterlerin önemli olduğu vurgulanmaktadır (Doğan 

ve Önder 2014: 5816). Teymur ve Tüzüner, Türkiye’de faaliyet 

gösteren 15 yerli ve 12 uluslararası ilaç firmasında satış elemanlarının 

seçimine etki eden kriterler;  Kişisel nitelikler: Görünüm, öz güven ve 

stresle başa çıkma yeteneği, Kişilerarası yetenekler: İkna etme ve 

etkileme, empati, yaratıcılık ve problem çözme yeteneği,  İş için 

gerekli olan nitelikler: İnisiyatif alma, öz motivasyon, aktif ve 

dinamik kişilik, satış odaklı kişilik, kapsamlı buluşçuluk ürün 

hakkında bilgili olmak, gibi kriterlerin önemli olduğu belirtilmektedir 
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(Teymur ve Tüzüner, 2006: 287- 293; Ünal, 2011: 12). Bankaya 

alınacak personelin seçiminde göz önüne alınacak kriterlerin 

belirlendiği başka bir araştırmada, sırasıyla: güvenilir olmak, müşteri 

odaklı olmak, eğitimli olmak, fiziksel özellikler, bilgisayar tecrübesi, 

çalışma arkadaşları ile uyumlu olmak, yabancı dil bilgisi, deneyimli 

olmak, yaratıcı-yenilikçi olmak ve referans bilgisinin önemli olduğu 

belirtilmektedir (Kenger ve Organ, 2020:166). Ayçin (2019) 

tarafından yürütülen diğer bir araştırmada satış elemanlarının yabancı 

dil seviyesi, sektördeki deneyim, iletişim becerisi ve çalışms 

arkadaşlarıyla uyumlu olması gibi kriterler belirlenmiştir. Ulutaş 

(2019) tarafından yürütülen bir araştırmada mobilya atölyesinde 

üretilen mobilyaların pazarlaması için ihtiyaç duyulan uzman 

personelin işe alım sürecinde, iş tecrübesi, eğitim, takım çalışmasına 

yatkınlık, bilgisayar becerisi, yabancı dil seviyesi, iletişim becerisi,  

ikna kabiliyeti, ve adayın talep ettiği ücret gibi kriterler belirlenmiştir. 

Literatürden elde edilen veriler ışığında araştırmada kullanılan 

kriterler Tablo 1 yardımıyla gösterilmiştir. 
 

Tablo 1: Personel Seçim Kriterleri 

Kriter:1(K1) İş Tecrübesi/ Deneyim 

Kriter:2(K2) Eğitim Seviyesi 
Kriter:3(K3) Takım/Ekip Çalışmasına Yatkınlık 

Kriter:4(K4) Bilgisayar Becerileri 

Kriter:5(K5) İletişim Becerileri (diksiyon, kendi ifade 
etme) 

Kriter:6(K6) İkna Kabiliyeti 
Kriter:7(K7) Güvenilir olmak 

Kriter:8(K8) Müşteri ihtiyacını doğru ve hızlı 
anlayabilmek, 

Kriter:9(K9) Fiziksel Özellikler (Kişisel Bakım, 
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Görünüm,) 
Kriter:10(K10) Referans Bilgisi 

Kriter:11(K11) Müşterinin yerine kendini koyabilmek 
(EMPATİ YETENEĞİ) 

Kriter:12(K12) Azimli bir kişilik yapısına sahip olmak 

 

Tablo 1’de Literatür taraması sonucunda satış elemanlarının seçimine 

yönelik belirlenen karar kriterleri yer almaktadır. Her bir katılımcıdan 

ilgili kriterlere 0 ile 10 arasında bir değer vermesi istenmiştir.  

Görüşmeler sonucunda belirlenen kriterlerden, yabancı dil bilgisinin 

süpermarketlerde gerekli görülmemesi, ücret beklentisinin (standart 

asgari uygulaması) de sabit olması, nedeniyle 2 kriter listeden 

çıkarılmıştır. Araştırmaya katılan satış elemanı adayları 12 kriter 

üzerinden değerlendirilmiştir.  

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Yöneticilere/Uzmanlara Ait Bilgiler 
 

Uzman 

No 

Sektör / Kurum Görevi/Uzmanlık 
Alanı 

Eğitim Durumu Tecrübe 
(Yıl) 

1  Perakende/Süpermarket  Mağaza Müdürü Lisans 16 

2  Perakende/Süpermarket  Mağaza Müdür 
Yardımcısı 

Lise 20  

3  Perakende/Süpermarket  Bölge Sorumlusu  Lisans 10  

4  Akademisyen  Satış Gücü Yönetimi  Doktora 8  

5  Akademisyen İnsan Kaynakları 
Yönetimi  

Doçent Doktor 17  

6  Akademisyen Pazarlama  Doktora (devam 

ediyor) 

9  

7  Akademisyen Pazarlama Yüksek lisans 4 

8  Akademisyen İnsan Kaynakları 
Yönetimi  

Doktora (devam 

ediyor) 

4  

9  Perakende/Süpermarket  İnsan Kaynakları 
Sorumlusu  

Lisans 2 

10  Perakende/Süpermarket  Mağaza Müdürü Lisans 6 

11  Perakende/Süpermarket  Mağaza Müdürü Lisans 9  

12  Perakende/Süpermarket  Mağaza Müdür 
Yardımcısı 

Lisans 5  

13  Perakende/Süpermarket  Mağaza Müdürü Lise  18  

14  Perakende/Süpermarket  İnsan Kaynakları  Lisans 8  

15 Perakende/Süpermarket  Mağaza Müdürü Lisans 4 
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Tablo 2’de araştırmaya katılan yöneticiler ve uzmanlara ait bilgiler yer 

almaktadır. Buna göre, kriterlere ilişkin görüşlerin alınması için 

Yozgat İl merkezinde faaliyet gösteren süpermarket zincir 

mağazalarında görevli 10 mağaza yöneticisi/insan kaynakları 

müdürlerinin görevleri ve eğitim durumları ve sektör tecrübelerine 

ilişkin bilgiler yer alırken, Yozgat Bozok Üniversitesinde görevli 5 

akademisyenin uzmanlık alanı eğitim durumu ve tecrübelerine ilişkin 

bilgilere yer verilmektedir. 

5.ANALİZ VE BULGULAR 

5.1.CRITIC Uygulama Aşamaları 

CRITIC Yönteminin uygulama aşamaları beş adımdan oluşmaktadır 

(Diakoulaki, 1995: 764-765; Ayçin, 2019: 77-78; Bulğurcu, 

2019:1934). Karar matrisi oluşturulurken Yozgat İl merkezinde 

bulunan “Yunus Marketler Zinciri”nde görevli 3 karar vericinin 

görüşlerinin aritmetik ortalaması alınmıştır. Karar vericiler 1 Ocak 

2021 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında mağazaya iş başvurusu yapan 

35 kişinin başvuru formunu ön değerlendirmeye tabi tutmuştur. İlgili 

başvurulardan 8 tanesi mağazanın beklentilerini karşıladığı için 

değerlendirmeye alınmıştır. 8 başvuru arasından en uygun 4 adayın işe 

alınması düşülmektedir. 

1. Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Araştırmada belirlenen 12 kriter ve bu kriterlerden her bir adayın 

aldığı puan karar matrisine yerleştirilir. CRITIC yönteminin birinci 

adımında 𝑥𝑖𝑗 değerleri ve X ile simgelenen karar matrisi Eşitlik (1)’de 

gösterildiği biçimde düzenlenir. 
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Eşitlik 1 

 

 

Tablo 3. Araştırmanın Karar Matrisi 

Kriter 

Yönü 

max Max max max Max max max max max max max max 

Aday/Kriter K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Aday1 1 8 8 10 9 6 7 8 9 3 7 10 

Aday2 3 9 7 5 9 7 5 7 9 2 8 6 

Aday3 8 7 7 3 7 5 6 7 8 8 6 8 

Aday4 8 7 7 4 8 7 5 8 10 2 9 5 

Aday5 1 8 7 10 8 6 8 7 8 9 8 8 

Aday6 6 8 8 1 10 1 10 8 9 10 6 6 

Aday7 6 8 8 1 8 7 8 6 8 1 5 8 

Aday8 6 8 7 1 8 10 8 5 7 5 5 10 

 

2.Adım: Karar Matrisinin Normalizasyonu 

Yöntemin ikinci adımında değerlendirme kriterlerine ait önem 

ağırlıkları CRITIC yöntemiyle hesaplanmıştır. İlgili kriterlerin tamamı 

maksimizasyon yönlü olduğu için tabloda karar matrisi değerleri 

Eşitlik (3) ten yararlanılarak normalize edilmiş ve değerler Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

Normalizasyon işleminde fayda yönlü kriterlerde Eşitlik (2), maliyet 

yönlü kriterlerde Eşitlik (3) hesaplamada kullanılmaktadır. 
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Eşitlik 2 

 

Eşitlik 3  

 

 

Tablo 4. Karar Matrisinin Normalizasyonu 

Aday/Kriter K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Kriter 

Yönleri 
max Max max max max max max max max max max max 

Aday1 

0,000 0,500 1,000 1,000 0,667 0,556 0,400 1,000 0,667 0,222 0,500 1,000 

Aday2 

0,286 1,000 0,000 0,444 0,667 0,667 0,000 0,667 0,667 0,111 0,750 0,200 

Aday3 

1,000 0,000 0,000 0,222 0,000 0,444 0,200 0,667 0,333 0,778 0,250 0,600 

Aday4 

1,000 0,000 0,000 0,333 0,333 0,667 0,000 1,000 1,000 0,111 1,000 0,000 

Aday5 

0,000 0,500 0,000 1,000 0,333 0,556 0,600 0,667 0,333 0,889 0,750 0,600 

Aday6 

0,714 0,500 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,667 1,000 0,250 0,200 

Aday7 

0,714 0,500 1,000 0,000 0,333 0,667 0,600 0,333 0,333 0,000 0,000 0,600 

Aday8 

0,714 0,500 0,000 0,000 0,333 1,000 0,600 0,000 0,000 0,444 0,000 1,000 

Tablo 4’te yer verilen Normalize Karar Matrisi’nin oluşturulması 

adımının ardından doğrusal ilişki katsayı matrisi Eşitlik (4) 

kullanılarak oluşturulmuştur. İlgili sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.  

3. Adım: İlişki Katsayı Matrisinin Oluşturulması 

Kriterler arasındaki ilişki gücünü tespit edebilmek amacıyla kriter 

çiftleri arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanır. İlişki katsayıları 

Eşitlik (4)’te gösterildiği şekilde hesaplanır. 

 

Eşitlik 4 
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Tablo 4. Kriterler Arası Korelasyon Matrisi 

İlgili yöntemin sonraki adımında ise Eşitlik (5) ve Eşitlik (6) 

kullanılarak her bir kriter için Cj değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen 

değerler Tablo 5’te gösterilmiştir. 

4. Adım: Cj Değerlerinin Hesaplanması 

Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden CRITIC, ulaşmak istediği 

bilgiyi, değerlendirme kriterlerinde yer alan zıtlık yoğunluğu ve 

çelişkilerden elde etmektedir. Bu anlamda toplam bilgiyi ifade eden C j 

değeri Eşitlik (5) ve Eşitlik (6) yardımıyla hesaplanmaktadır.  

 

Eşitlik 5 

 

Eşitlik 6 

 

İlişki Katsayı Matrisi (Pjk)    

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

K1 1,000 -0,635 -0,157 -0,818 -0,362 -0,037 -0,112 -0,141 0,027 -0,014 -0,278 -0,363 

K2 -0,635 1,000 0,162 0,140 0,578 0,099 0,145 -0,209 -0,120 -0,189 -0,037 0,075 

K3 -0,157 0,162 1,000 -0,082 0,565 -0,477 0,579 0,258 0,149 -0,078 -0,417 0,168 

K4 -0,818 0,140 -0,082 1,000 0,036 0,024 -0,227 0,425 0,225 0,032 0,604 0,228 

K5 -0,362 0,578 0,565 0,036 1,000 -0,516 0,418 0,438 0,421 0,088 0,079 -0,243 

K6 -0,037 0,099 -0,477 0,024 -0,516 1,000 -0,429 -0,686 -0,396 -0,605 -0,028 0,409 

K7 -0,112 0,145 0,579 -0,227 0,418 -0,429 1,000 -0,155 -0,402 0,560 -0,598 0,286 

K8 -0,141 -0,209 0,258 0,425 0,438 -0,686 -0,155 1,000 0,866 0,151 0,629 -0,507 

K9 0,027 -0,120 0,149 0,225 0,421 -0,396 -0,402 0,866 1,000 -0,261 0,726 -0,710 

K10 -0,014 -0,189 -0,078 0,032 0,088 -0,605 0,560 0,151 -0,261 1,000 -0,135 0,022 

K11 -0,278 -0,037 -0,417 0,604 0,079 -0,028 -0,598 0,629 0,726 -0,135 1,000 -0,559 

K12 -0,363 0,075 0,168 0,228 -0,243 0,409 0,286 -0,507 -0,710 0,022 -0,559 1,000 
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Tablo 5. Cj Değerleri 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Cj 5,656 3,522 5,347 4,371 2,901 5,757 3,777 10,616 4,850 5,065 5,464 4,504 

 

Son olarak ise Eşitlik (7) yardımıyla her bir kriterin önem ağırlıkları 

hesaplanmıştır. Bu sayede CRITIC yöntemi ile elde edilen sonuçlar 

Tablo 6’da gösterilmiştir.  

5. Adım: Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

Son adımda her kriterin Cj değeri, diğer tüm kriterlerin Cj değerlerinin 

toplamına oranlanarak kriterlerin ağırlık değerleri (wj ) Eşitlik (7) 

yardımıyla hesaplanmaktadır. 

 

Eşitlik 7 

 

 

Tablo 6. CRITIC Yöntemi ile Hesaplanan Kriterlerin Önem Ağırlıkları 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Wj 0,091 0,057 0,086 0,071 0,047 0,093 0,061 0,172 0,078 0,082 0,088 0,073 

 

Yapılan hesaplamalar sonucu CRITIC Yöntemi ile hesaplanan 

kriterler ağırlıklarına göre sıralanmıştır. 
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Tablo 1: Personel Seçim Kriterlerinin Önem Sıralaması 

Kriterler Kodu Kriterlerin Tanımlanması 
Önem 

Derecesinin 

Sıralaması 
Wj 

Kriter:1(K1) İş Tecrübesi/ Deneyim 3 0,091 

Kriter:2(K2) Eğitim Seviyesi 11 0,057 

Kriter:3(K3) Takım/Ekip Çalışmasına Yatkınlık 5 0,086 

Kriter:4(K4) Bilgisayar Becerileri 9 0,071 

Kriter:5(K5) İletişim Becerileri (diksiyon, kendi ifade 
etme) 

12 0,047 

Kriter:6(K6) İkna Kabiliyeti 2 0,093 

Kriter:7(K7) Güvenilir olmak 10 0,061 

Kriter:8(K8) Müşteri ihtiyacını doğru ve hızlı 
anlayabilmek, 

1 0,172 

Kriter:9(K9) Fiziksel Özellikler (Kişisel Bakım, 
Görünüm,) 

7 0,078 

Kriter:10(K10) Referans Bilgisi 6 0,082 

Kriter:11(K11) Müşterinin yerine kendini koyabilmek 
(EMPATİ YETENEĞİ) 

4 0,088 

Kriter:12(K12) Azimli bir kişilik yapısına sahip olmak 8 0,073 

 

Tablo 5’te yer alan bilgilere göre en önemli kriterin K8 (Müşteri 

ihtiyacını doğru ve hızlı anlayabilmek), olduğu belirlenmiştir.  Bu 

kriteri K6 (İkna Kabiliyeti), K1(İş Tecrübesi/ Deneyim) ve K11, K3, 

K10, K9, K12, K4, K7, K2, K5 kriterleri takip etmektedir. Kriter 

ağırlıklarının belirlenmesinin ardından ikinci bölümde başvuru yapan 

personeller arasından en uygun personelin karar verilmesinde 

MAIRCA yönteminden yararlanılmıştır.  

5.2.MAIRCA Yöntemi Adımları 

MAIRCA yöntemi yedi adımdan hasaplanmakatadır (Gigovic vd., 

2016: 11; Pamucar vd., 2017: 58; Ayçin, 2020: 5; Ayçin, 2020: 296). 
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1. Adım: Başlangıç Karar Matrisinin (X) Oluşturulması 

Her bir alternatiften (Ai) elde edilen kriter (Cj) değerleri Eşitlik (8)’de 

gösterilmiştir 

 

Eşitlik 8 

 

 

Tablo 7. Başlangıç Karar Matrisi 

Kriter Yönü max max max max max max max max max max max max 

Aday/Kriter K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Aday1 1 8 8 10 9 6 7 8 9 3 7 10 

Aday2 3 9 7 5 9 7 5 7 9 2 8 6 

Aday3 8 7 7 3 7 5 6 7 8 8 6 8 

Aday4 8 7 7 4 8 7 5 8 10 2 9 5 

Aday5 1 8 7 10 8 6 8 7 8 9 8 8 

Aday6 6 8 8 1 10 1 10 8 9 10 6 6 

Aday7 6 8 8 1 8 7 8 6 8 1 5 8 

Aday8 6 8 7 1 8 10 8 5 7 5 5 10 

 

2. Adım: Alternatiflerin Önceliklerinin Belirlenmesi 
 

Bu yöntemin varsayımlarından bir tanesi uygulayıcının alternatif 

seçim sürecinde bir önceliğinin olmamasıdır. M toplam alternatif 

sayısı olmak üzere i. Alternatifin önceliği PAi Eşitlik (9)’da gösterilen 

şekilde hesaplanmaktadır.  
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Eşitlik 9 

 

Uygulayıcı tüm alternatiflere eşit uzaklıktadır. Bu nedenle bütün 

öncelikler Eşitlik (10)’da gösterildiği üzere, eşittir.  

Eşitlik 10     

 

MAIRCA yönteminin ilk aşamasında alternatiflerin önceliklerinin 

hesaplanabilmesi için Eşitlik (9) kullanılmıştır. Buna göre;  𝑃𝐴𝑖 =1/8= 

0,125 olarak hesaplanmıştır. Ardından Eşitlik (11)’den faydalanılarak 

teorik derecelendirme matrisine ilişkin değerler elde edilmiştir. İlgili 

değerler Tablo 7’de gösterilmiştir. CRITIC yöntemi yardımıyla 

hesaplanan kriter önem ağırlıkları MAIRCA yönteminde kullanılarak 

alternatiflerin sıralaması yapılacaktır. 

3. Adım: Teorik Derecelendirme Matrisinin (Tp) Oluşturulması 
 

Matrisin elemanları (tpij) Eşitlik (11)’de gösterildiği üzere, 

alternatiflerin öncelikleri (PAİ) ile kriter ağırlıklarının (wj) çarpılması 

ile hesaplanmaktadır. 

  

Eşitlik 11 
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Tablo 8. Teorik Derecelendirme Matrisi 

Adaylar 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

A1 0,011 0,007 0,011 0,009 0,006 0,012 0,008 0,021 0,010 0,010 0,011 0,009 

A2 0,011 0,007 0,011 0,009 0,006 0,012 0,008 0,021 0,010 0,010 0,011 0,009 

A3 0,011 0,007 0,011 0,009 0,006 0,012 0,008 0,021 0,010 0,010 0,011 0,009 

A4 0,011 0,007 0,011 0,009 0,006 0,012 0,008 0,021 0,010 0,010 0,011 0,009 

A5 0,011 0,007 0,011 0,009 0,006 0,012 0,008 0,021 0,010 0,010 0,011 0,009 

A6 0,011 0,007 0,011 0,009 0,006 0,012 0,008 0,021 0,010 0,010 0,011 0,009 

A7 0,011 0,007 0,011 0,009 0,006 0,012 0,008 0,021 0,010 0,010 0,011 0,009 

A8 0,011 0,007 0,011 0,009 0,006 0,012 0,008 0,021 0,010 0,010 0,011 0,009 

 

Bu işlemin ardından gerçek derecelendirme matrisi hesaplanmıştır. 

Hesaplanan tüm kriterler maksimizasyon yönlü olması nedeniyle 

Eşitlik (12)’den faydalanılarak gerçek derecelendirme matrisi elde 

edilmiştir. Gerçek derecelendirme matrisi Tablo 8’de gösterilmiştir.  

4. Adım: Gerçek Derecelendirme Matrisinin (Tr) Tanımlanması 
 

Tr matrisinin elde edilebilmesi için teorik derecelendirme matrisi Tp ile 

başlangıç karar matrisi X’ten faydalanmaktadır. Matris elemanları, 

maksimizasyon yönlü kriterler için Eştilik (12), minimizasyon yönlü 

kriterler için ise Eşitlik (13)’ten yararlanılarak hesaplanmalıdır.  

 

 

Eşitlik 12 

Eşitlik 13 
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Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilecek Gerçek derecelendirme 

matrisi Eşitlik (14)’te gösterilmektedir. 

 

Eşitlik 14 

 

 

 

Tablo 9. Gerçek Derecelendirme Matrisi 
Adaylar 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

A1 
0,000 4,000 8,000 10,000 6,000 3,333 2,800 8,000 6,000 0,667 3,500 10,000 

A2 
0,857 9,000 0,000 2,222 6,000 4,667 0,000 4,667 6,000 0,222 6,000 1,200 

A3 
8,000 0,000 0,000 0,667 0,000 2,222 1,200 4,667 2,667 6,222 1,500 4,800 

A4 
8,000 0,000 0,000 1,333 2,667 4,667 0,000 8,000 10,000 0,222 9,000 0,000 

A5 
0,000 4,000 0,000 10,000 2,667 3,333 4,800 4,667 2,667 8,000 6,000 4,800 

A6 
4,286 4,000 8,000 0,000 10,000 0,000 10,000 8,000 6,000 10,000 1,500 1,200 

A7 
4,286 4,000 8,000 0,000 2,667 4,667 4,800 2,000 2,667 0,000 0,000 4,800 

A8 
4,286 4,000 0,000 0,000 2,667 10,000 4,800 0,000 0,000 2,222 0,000 10,000 

 

Sonraki adımda Eşitlik (15) ve (16) yardımıyla toplam boşluk matrisi 

hesağlanmış ve Tablo 9’da gösterilmiştir.  

5. Adım: Toplam Boşluk Matrisinin (G) Hesaplanması 
 

Boşluk Matrisi (G) Eşitlik (15) yardımıyla, teorik derecelendirme 

matrisi (Tp) ile gerçek derecelendirme matrisinin (Tr) farkı alınarak 

Eşitlik (16)’da gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır.  
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Eşitlik 15  

 

Eşitlik 16 

 

Tablo 10. Toplam Boşluk Matrisi(G) 
Adaylar 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

A1 0,011 -3,993 -7,989 -9,991 -5,994 -3,322 -2,792 -7,979 -5,990 -0,656 -3,489 -9,991 

A2 -0,846 -8,993 0,011 -2,213 -5,994 -4,655 0,008 -4,645 -5,990 -0,212 -5,989 -1,191 

A3 -7,989 0,007 0,011 -0,658 0,006 -2,211 -1,192 -4,645 -2,657 -6,212 -1,489 -4,791 

A4 -7,989 0,007 0,011 -1,324 -2,661 -4,655 0,008 -7,979 -9,990 -0,212 -8,989 0,009 

A5 0,011 -3,993 0,011 -9,991 -2,661 -3,322 -4,792 -4,645 -2,657 -7,990 -5,989 -4,791 

A6 -4,274 -3,993 -7,989 0,009 -9,994 0,012 -9,992 -7,979 -5,990 -9,990 -1,489 -1,191 

A7 -4,274 -3,993 -7,989 0,009 -2,661 -4,655 -4,792 -1,979 -2,657 0,010 0,011 -4,791 

A8 -4,274 -3,993 0,011 0,009 -2,661 -9,988 -4,792 0,021 0,010 -2,212 0,011 -9,991 

 

Uygulamanın son adımında Tablo 10’da yer alan verilerden 

yararlanılarak karar alternatiflerinin kriter fonksiyon değerleri Eşitlik 

(17) yardımıyla hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda 

kriter fonksiyon değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak ilgili 

sonuçlar Tablo 11’de gösterilmiştir.  

 

6. Adım: Toplam Boşluğun Alternatifler ile Tanımlanması 
 

Eğer bir kriter (Cj) için bir alternatifin (Ai) teorik derecesi (tpij) ile 

gerçek derecesi (trij) eşit ve sıfırdan farklı bir değer almışsa, boşluk 

sıfır olacaktır (gij= 0). Bu durumda bu kriter (Cj) için bir alternatifin 

(Ai) teorik derecesi (tpij) ile gerçek derecesi (trij) sıfıra eşitse 
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(tpij=trij=gij= 0) bu durumda bu kriter (Cj)için bu alternatif (Ai) en kötü 

alternatif (Ai-) olacaktır.  

7. Adım: Alternatiflerin Nihai Kriter Fonksiyonlarının Değerinin 

(Qi) Hesaplanması 
 

Kriter fonksiyonlarının değeri, her bir alternatif için Eşitlik (17)’di 

yardımıyla hesaplanmaktadır.  

 

  Eşitlik 17 

 

Qi değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak alternatiflerin 

sıralamaları elde edilmektedir.  

Tablo 11. Personel Alternatiflerinin Kriter Fonksiyon Değerleri ve Sıralama 

Adaylar  Qi Sıralama 

A1 -62,1750 2 

A2 -40,7099 5 

A3 -31,8194 8 

A4 -43,7639 4 

A5 -50,8083 3 

A6 -62,8607 1 

A7 -37,7607 7 

A8 -37,8496 6 

Tablo 11’de MAIRCA yöntemi yardımıyla elde edilen sonuçlar yer 

almaktadır. Buna göre A6 adayı süpermarket için en iyi satış personel 

alternatifi olarak saptanmıştır. İlgili personeli sırasıyla  A1, A5, 

A4,A2, A8,A7 ve A3 aday alternatifleri takip etmiştir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Süpermarketlerin, faaliyetlerinde başarılı olmaları, kendi organizasyon 

yapılarına en uygun personelleri seçmeleri ile mümkündür. Öyle ki 

satış elemanları, müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin 

anlaşılmasında ve sorunlarına çözüm üretilmesinde müşteriyle 

doğrudan temas halindedirler. Bu nedenle süpermarketlerde çalışacak 

nitelikli satış personelinin seçimi ve istihdamı çok fazla önem arz 

etmektedir. Satış elamanın seçimi, ihtiyacın belirlenmesi ile başlayan 

ve bu ihtiyacı karşılayan doğru adayın seçimi ile devam bir süreç 

olarak görülmektedir. Adayların ölçülmesi ve değerlendirilmesinin 

daha rasyonel ve objektif hale getirmek için personel seçiminde dikkat 

edilmesi gereken çok fazla kriter bulunmaktadır. Personelin seçimi 

doğal yapısı gereği çok kriterli bir yapıya sahip olduğundan, personel 

seçiminde çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılması 

gerekmektedir 

Araştırmanın sonuçlarına göre, Süpermarket zincir mağazalarında  

satış elemanı seçimine en en önemli karar kriterinin K8 (Müşterinin 

ihtiyacını doğru ve hızlı anlayabilmek), olduğu belirlenmiştir.  Bu 

kriteri K6 (İkna Kabiliyeti), K1(İş Tecrübesi/ Deneyim) ve K11 

(Müşterinin yerine kendini koyabilmek (Empati Yeteneği), K3 

(Takım/Ekip Çalışmasına Yatkınlık), K10 (Referans Bilgisi), K9 

(Fiziksel Özellikler (Kişisel Bakım, Görünüm,), K12 (Azimli bir 

kişilik yapısına sahip olmak), K4 (Bilgisayar Becerileri), K7 

(Güvenilir olmak), K2 (Eğitim Seviyesi), K5 İletişim Becerileri 

(diksiyon, kendi ifade etme) kriterleri takip etmektedir. Eğitim 
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seviyesinin sırlamada geri planda olmasının nedeni, şirket içi eğitim 

faaliyetleri ile kendi personellerini kendilerinin eğitmesi olarak 

görülmektedir. Güvenilir olmak kriterinin yine öncelik 

verilmemesinin nedeni, güven kavramının içerisinde oluşacak bir 

durum olarak görülmesi işe alım sürecinde çalışanların güvenilirliği 

ile ilgili yargıya varmanın oldukça zor olduğu belirtilmiştir. İletişim 

becerilerinin önceliklerde geri planda olma sebebinin iletişim bir 

sunumu veya doğru tanıtımında ikna edici olmanın daha önemli 

görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kriterler ilerleyen süreçte 

süpermarket yöneticilerinin personel seçim kriterlerinde öncelikle ele 

alması gereken konular olarak önerilmektedir. Ayrıca satış 

elemanlarının eğitimi ve güven duygusunun oluşması sürecinde satış 

elemanları doğru iletişim kanalının kullanılması gibi konulara önem 

vermesi önerilmektedir.  

Süpermarket zinciri için en uygun satış elamanın belirlenmesinde 

MAIRCA yönteminden faydalanılmıştır. Buna göre A6 adayı en iyi 

personel alternatifi olarak saptanmıştır. İlgili personeli sırasıyla A1, 

A5, A4 A2, A8, A7, A3 aday alternatifleri takip etmiştir. Kullanılan 

yöntem aracılığıyla işe en uygun aday tespit edilmiş ve ilgili yöntemin 

benzer işletmelerde kolaylıkla kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin satış elemanı 

seçiminde çok kriterli karar verme yöntemlerinden yararlanması 

önerilmektedir.  CRITIC ve MAIRCA yöntemlerinin satış elmanın 

seçiminde birlikte kullanıldığı araştırmaların oldukça az olduğu 

görülmektedir. Araştırma bu yönü ile perakendecilik sektöründeki 
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süpermarketlere yöenlik literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Gelecek çalışmalarda personel seçim kriterlerinin tespit edilmesinde 

ve en iyi personel adayının belirlenmesinde farklı Çok Kriterli Karar 

Verme yöntemlerinden faydalanılabilir. Ayrıca farklı hizmet 

alanlarında faaliyet gösteren işletmeler ilgili yöntemleri ayrı ayrı veya 

birlikte kullanabilir. 
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GİRİŞ  

Bir şirketin en önemli varlığı kendi markasıdır (Dabirian vd., 

2019:83). Bu en değerli varlığı korumak, gelişmesini sağlamak ve 

geleceğe taşıyabilmek için sadece pazarlama faaliyetleri yeterli 

görülmemektedir. Esasen bu görev işletmede yer alan insan 

kaynağının tümüne aittir ve bu görevin tüm organizasyon tarafından 

sahiplenilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla markanın aynı zamanda bir 

düşünce ve duygu olduğunu (Srinivasan, 2007:36) ve insan kaynakları 

açısından bir ideal sunduğunu göz önünde bulundurarak hareket 

edilmesi gerekmektedir. 

Backhous ve Tikoo (2004:501), markalaşma faaliyetlerinin insan 

kaynakları sahasında yürütülmesi neticesinde “işveren markalaşması” 

teriminin ortaya çıktığını belirtir. Ekonomik hayatta müşteri kazanmak 

ve kazanılan müşterileri elde tutmak adına pazarlamanın üstlendiği 

hayati rol gibi, işveren markalaşması da, yetenek çekimi ve mevcut 

çalışanların elde tutulması adına, yani ideal işveren olma yolunda, 

insan kaynakları departmanı açısından günümüzde çok hayati bir role 

sahiptir. Kuzey Amerika'da yer alan 138 şirket üzerinde yapılan bir 

araştırmada, Ambler ve Barrow (1996) tarafından işveren markasının 

tanımı yapıldıktan sonraki sadece beş yıllık süreç içerisinde, 

araştırmaya katılan şirketlerin %40'ı işveren markasıyla ilgili 

faaliyette bulunduğunu belirtirmiştir (Management Study Guide, 

2021). 2013 yılında The Economist'in küresel çapta yapmış olduğu 

araştırmada, insan kaynakları profesyonellerinin %61'i, insan 

kaynakları profesyoneli olmayan kişilerin ise %41'inin işveren 
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markasından haberdar oldukları ortaya konulmuştur (Management 

Study Guide, 2021).  

İşveren markalaşmasının işletmelerin sürdürülebilirliği açısından 

oynadığı hayati rol, yöneticileri insan kaynakları (İK) pazarlaması ve 

işe alım süreçlerinde uzmanlaşmaya zorlamaktadır. Dessain’e göre 

(2016) insan kaynakları pazarlaması, işletmelerin arzuladığı niteliklere 

sahip aktif ve pasif adayları cezp etme işidir. Yazar İK 

Pazarlamasının, şirketin neden çekici bir işveren olduğunu özetleyen 

bir dizi konumlandırmayı ifade eden, açıkça tanımlanmış ve iyi 

iletilmiş bir işveren değer teklifine (Employer Value Position-EVP) 

dayanması gerektiğini belirtir.  Yazara göre işveren değer teklifi 

işletmenin işveren markasının özdür. 

Doğru bir İK pazarlama stratejisiyle ifade edilen işveren değer 

teklifinin yetenek çekimi ve işe almada hayati bir rolü vardır. Zira bu 

çerçevede yürütülen pazarlama çalışmalarıyla nitelikli insan kaynağı 

işletmelere çekilerek rekabet avantajı elde etmek mümkün olmaktadır 

(Dönmez, 2017:22). Modern dünyada işletmeler bakımından rekabette 

öne çıkmanın temelinde entelektüel ve beşeri sermayeye yatırım 

yapmak bulunmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında nitelikli insan 

kaynağını çekmenin ve elde tutmanın bir organizasyon açısından ne 

kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde artık işverenin 

markası, sahip olduğu vasıflı, deneyimli ve yetenekli çalışanların 

toplamı olarak görülmektedir (Vardarlıer, 2017:641). 
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Çalışmamızda işveren markalaşması ve insan kaynakları 

pazarlamasının hedeflerine ulaşmada sosyal medyayı ne şekilde 

kullanabileceğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çerçevede 

çalışmanın ilk bölümünde işveren markalaşmasının kavramsal 

çerçevesi ortaya konmuştur. Daha sonra sosyal medyanın gelişimi ve 

kullanımının artmasıyla işveren markalaşması bağlamında ortaya 

çıkan fırsatlar değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde sosyal 

medyanın işveren markalaşması ve insan kaynakları pazarlamacıları 

tarafından hangi faaliyetler altında kullanılabileceği ortaya konmuş ve 

sonuç bölümünde öneriler getirilmiştir.  

1. İŞVEREN MARKALAŞMASI: TANIM VE KAVRAMSAL 

ÇERÇEVE 

 

İşveren markasıyla ilgili olarak ilk tanım 1996 yılında Ambler ve 

Barrow tarafından yapılmıştır. Yazarlar işveren markasını, işverence 

belirlenen ve işe alım ile sağlanan fonksiyonel, ekonomik ve 

psikolojik faydalar bütünü, paketi olarak tanımlamıştır (Ambler ve 

Barrow, 1996:187). İşveren markası tanımlarının daha çok farklılık, 

itibar ve yetenek kavramları üzerinden yapıldığı görülmektedir. Bu 

çerçevede işveren markası, “bir firmanın işveren olarak özelliklerinin 

rakiplerinden farklılaşması” (Backhaus & Tikoo, 2004:502); “bir 

şirketin veya işletmenin iş piyasasında işveren olarak itibarı” 

(Management Study Guide, 2021);  “yetenek savaşlarının 

kazanılmasında önemli bir farklılık yaratılmasını sağlayan efektif bir 

işe alım stratejisi” (Garibaldi, 2014:3) şeklinde tanımlanmaktadır. 
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İşveren markalaşması faaliyetleri, işletmelerin kendi ürün veya 

hizmetleri için yaptığı pazarlama faaliyetlerine her geçen gün daha da 

benzemeye başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında, işveren markası ve 

tüketici markasının ayrımını netleştirmek önem arz etmektedir. Bu 

çerçevede iki önemli ayrıştırıcı kriter hedef kitle ve amaçtır (Tablo 1). 

Tablo 1: Tüketici Markası ve İşveren Markasının Hedef Kitleleri ve Amaçları 

 

Hedef kitle ve amaçlar çerçevesinde söz konusu farklar markalama 

boyutuna doğru da genişletilebilir (Tablo 2). Markalama boyutundaki 

farklılıkların ortaya konulmasıyla kavramsal çerçeve daha da netlik 

kazanmaktadır. 

Tablo 2: Ürün/Hizmet Markalaması ve İşveren Markalaması Arasındaki Farklar 
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Tıpkı marka ve markalaşma kavramlarının kendi içlerinde farklı 

tanımlarının bulunması gibi, işveren markası ve işveren 

markalaşmasının da kendine ait tanımları bulunmaktadır. İşveren 

markasının yukarıda yapılan tanımlarına bakıldığında, bir şirketin 

veya markanın mevcut çalışan ve potansiyel çalışanlarına farklılık 

özelinde vermiş olduğu mesajlar bütünü olduğu anlaşılmaktadır. 

İşveren markalaşması ise, bu mesaj veya mesajların belirli bir strateji 

dâhilinde iletilme biçimi ve sürecidir.   

Google Trends üzerinden "employer branding" (işveren 

markalaşması) ve "employer brand" (işveren markası) kavramlarının 

arama sorgusu incelendiğinde (bkz. Tablo 3), verilerin tutulmaya 

başladığındı 2004 yılından itibaren, "employer branding" kavramının 

artan bir trendle aratıldığı görülmektedir. 2017 yılından itibaren dünya 

genelinde "employer branding" kavramının aratılma düzeyi oldukça 

artmış ve 2019 yılı itibariyle de aratılma düzeyi maksimuma 

ulaşmıştır.  

Grafik 1: İşveren Markası ve İşveren Markalaşmasının Google Üzerinde Aratılma 

Trafiği (Google Trends. 2021)  

“işveren markası” “işveren markalaşması” 
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İşveren markası kavramına kıyasla işveren markalaşması için yapılan 

arama sorgusunda yaşanan bu artış araştırmacıların kavramsal 

çerçeveyi aşarak, artık işveren markası olma sürecine eğildikleri 

şeklinde değerlendirilebilir. Bu çerçevede hem araştırmacılar hem de 

uygulamacılar açısından işveren markalaşması aşamalarını açıklamak 

son derece değerlidir. 

2. İŞVEREN MARKALAŞMASI MODELLERİ VE 

AŞAMALARI 

İşveren markalaşmasıyla ilgili olarak literatürde birçok farklı model 

bulunmaktadır. Bu modelleri işveren markasını bir bütün olarak 

alanlar (örn. Chhabra ve Sharma, 2014) ve iç/dış olarak ikiye ayıranlar 

(örn. Backhaus ve Tikoo, 2004; Gaddam, 2008; Kozlowski, 2012) 

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Rosethorn'a (2009, akt. Öksüz, 

2012:18) göre işveren markası temel olarak çalışan değer önerisi ve 

çalışan deneyiminin toplamından oluşmaktadır. Chhabra ve Sharma 

(2014:58) da işveren markalaşmasını iç ve dış olarak ayırmadan ele 

alarak, işveren markasını organizasyonel özellikler, tanıtım/iletişim 

kanalları, işveren imajının oluşumu ve işveren çekiciliği aşamalarına 

ayırmaktadır. 
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Şekil 1: Chhabra ve Sharma’nın (2014) İşveren Markalaşması Aşamaları  

İşveren markalaşmasını iç ve dış olarak ikiye ayıran araştırmacılardan 

Kozlowski’ye göre (Kozlowski, 2012, akt. Stuss, ve Herdan, 

2017:204) iç işveren markalaşması, uygun çalışma şartlarını 

yaratmaya ve kurum içerisinde çalışanlara kendilerini geliştirme 

fırsatları sunmaya odaklanırken, dış işveren markalaşması ise daha 

çok profesyoneller, öğrenciler, mezunlar ve diğer paydaşlara 

odaklanmaktadır. 

Backhaus ve Tikoo’ya (2004:503) göre ise dış markalaşma, potansiyel 

çalışanların tercihi olabilmeyi ve onlar arasından en iyi olanları 

çekmeyi amaçlarken, iç markalaşma sistematik bir işveren markası 

değer önermesi ortaya koyarak, çalışma kültürünün şirketin amaçları 

etrafında firmanın kendine özgü iş yapış şekilleriyle benimsenmesini 

sağlamaktır. Bir başka deyişle, işveren markalaşmasının iç boyutu 

daha çok firmanın mevcut çalışanlarına firmanın var olan amaçlarını 

aşılayarak mevcut çalışanların mümkün olan en uzun süre elde 
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tutulması çabasıyken, dış markalaşma ise potansiyel çalışanların 

gözünde tercih edilen şirket olma faaliyetidir.  

Backhous ve Tikoo’nun (2004) oluşturduğu işveren markalaşması 

modeline göre, iç işveren markalaşması kurum kimliği ve kurum 

kültürü olarak kendi içinde de ikiye ayrılmaktadır. Buradan alınacak 

olumlu sonuçlara bağlı olarak da işveren markası bağlılığı ve çalışan 

verimliliğinin oluşması beklenmektedir. Dış işveren markalaşması ise 

işveren çağrışımları, işveren imajı ve işveren çekiciliği adımlarından 

oluşmaktadır (Backhous ve Tikoo, 2004:505). 

 

Şekil 2: Backhous ve Tikoo’nun İşveren Markalaşması Modeli (Backhaus & 

Tikoo. 2004) 

İç ve dış işveren markalaşması olarak ikiye ayrılan bir diğer model ise 

Gaddam'ın (2008) işveren markası modelidir. Bu modele göre işveren 

markası çalışan tatmini ve çekiciliği olarak ikiye ayrılmaktadır. Ancak 

Gaddam'ın modelinin diğer modellere göre daha kompleks olduğunu 

söylemek mümkündür. Özellikle, Backhaus ve Tikoo'nun (2004) 

modelinde işveren markalaşması süreci mevcut çalışan ve potansiyel 

çalışanlar üzerine kuruluyken, Gaddam'ın (2008) modelinde ise, 
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işveren markası sürecine müşteri de dâhildir. Bu modelde mevcut 

çalışanın bağlılığı hem onun performansına ve markaya olan 

bağlılığına etki etmekte hem de bu iki durumun olumlu seyretmesi 

halinde müşteri memnuniyeti ve bağlılığına da etki edeceği ve bunun 

sonucunda da karlılığın oryaya çıkabileceği ön görülmektedir 

(Gaddam, 2008:47, akt. Cunningham ve Gilani, 2017:242). Bir başka 

deyişle, işveren markası sürecinin sadece bir insan kaynakları 

pazarlaması değil, aynı zamanda bir ürün/hizmet pazarlaması faaliyeti 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Şekil 3: Gaddam’ın İşveren Markası Modeli (Cunningham & Gilani. 2017) 

İç ve dış işveren markalaşmanın insan kaynakları açısından da diğer 

modele göre avantajları bulunmaktadır. Ancak insan kaynakları 

pazarlaması açısından temel fayda dış işveren markalaşması 

faaliyetlerinde ortaya çıkmaktadır. Buna göre, dış işveren 

markalaşmasının (Figurska ve Matuska, 2013:41);  

• Daha fazla iş başvurusu alınması, 

• Adaylara daha hızlı ve kolay erişim, 

• Yetenek çekimi, 
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• Daha düşük işe alım maliyetleri, 

İç işveren markalaşmasının ise (Figurska ve Matuska, 2013:40); 

• Çalışan ile olan etkileşimi arttırma, 

• Çalışanın şirkete daha yüksek seviyede güven duyması, 

• Daha düşük işe devam etmeme oranı, 

• Çalışanlar arasındaki sadakat oranın artması, 

• Mevcut ve önceki çalışanlarla iyi ilişkiler, 

• Çalışan sayısındaki değişimi, oynaklığı azaltma, 

• Yeteneğin elde tutulma oranında artış sağlama gibi faktörlere 

olumlu etki etmektedir. 

Günümüzde bir kurumun bünyesinin tamamını etkileme gücü olan 

işveren markası, insan kaynakları pazarlama faaliyeti olarak değil, 

genel pazarlama faaliyetlerinin, stratejilerinin bir parçası olarak 

görülmeye başlanmıştır. Bu yeni bakış açısıyla birlikte insan 

kaynaklarının bir kurum için yerine getirdiği klasik fonksiyon yavaş 

yavaş değişmeye başlamış, yetenek çekimi ve yetenek yönetimi öne 

çıkmaya başlamıştır. Gelişimle gelen söz konusu değişimin mahiyetini 

ve eylem-sonuç ilişkisini geliştirilen modeller aracılığıyla 

gözlemlemek ve pratiğe dökmek mümkündür. Bu çerçevede yukarıda 

değinilen modeller geliştikçe ve işletme bünyesinde uygulandıkça, 

hem işletmedeki İK kalitesi ve İK memnuniyeti artacak hem de 

ürün/hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. 
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3. İŞVEREN MARKASI STRATEJİSİ   

 

Şirketler için işveren markasına sahip olmanın amacı çalışanların 

tercihi olmaktır (Cunningham ve Gilani, 2017:241). Bu kapsamda, 

şirketler için işveren markasına sahip olmak giderek daha öncelikli 

hale gelmektedir.  Universium'un (2019:10) işletmeler üzerinde 

yapmış olduğu araştırmaya göre, araştırmaya katılanların %80'i 

işveren markalaşmasını 2019 yılı itibarıyla en önemli öncelikleri 

arasında görmektedir ve %9'u ise işveren markalaşması süreçlerini en 

önemli öncelik olarak belirlemiştir. Ancak, şirketlerin işveren markası 

kavramının farkında olması veya gereken önceliği ve önemi gösteriyor 

olması işveren markalaşması süreçleriyle başarıya ulaşacakları 

anlamına gelmemektedir. İşveren markalarının ideal işveren olma 

yolunda başarıya ulaşmasını hedefleyen şirketlerin işveren markalarını 

belirli bir strateji çerçevesinde değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Sağlıklı bir strateji oluşturmak için şu sorulara cevap verilmelidir 

(Baş, 2011:127-137): 

• “Stratejiden kim sorumlu olacak?  

• İşletmenin ve İK departmanının hedefleri neler?  

• İşletmenin iç ve dış çevresindeki muhtemel değişiklikler?  

• Rakipleriniz ne yapıyor?  

• Temel amaçlarınız neler? Niçin işe alıyorsunuz?  

• Tüm işler aynı önceliğe mi sahip?  

• Adaylardan beklediğiniz performans ve tecrübe düzeyi nedir?  

• Adayları ne zaman aramaya başlayacaksınız?  
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• Adayları nerede arayacaksınız?  

• İşe alımı kim yapacak?  

• Hangi kaynakları kullanacaksınız?  

• Adayları seçerken hangi yeteneklere önem vereceksiniz?  

• Adaylar nasıl değerlendirilecek?  

• Adaylara ne sunacaksınız?  

• Ne durumdayız?”  

Universium'un (2019:24) yapmış olduğu ankete göre şirketlerin 

işveren markası stratejileri en çok şu aşamalardan etkilenmektedir: 

 

Grafik 2: İşveren Markası Stratejisini Etkileyen Faktörler (Universium. 

2019) 
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Anketin sonucuna göre işveren markası stratejilerini en çok aday 

yönetimi (%52), yetenek yönetimi (%52), kariyer gelişimi (%48), işe 

uyum ve oryantasyon (%48) süreçleri etkilemektedir. Anket 

sonuçlarına bakıldığında, işveren markasına yön verenlerin hem iç 

hem de dış işveren markalaşması süreçlerine önem verdikleri 

söylenebilir. Söz konusu veriler Baş’ın (2011:27) işveren markası 

yönetim modeli ile uyumludur (bkz. Şekil 4). Bu sonuçlara göre ideal 

işveren olma yolunda şirketlerin işveren markası stratejilerinin en 

büyük iki amacının mevcut çalışanlarını elde tutmak ve potansiyel 

çalışanlarını etkilemek olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Şekil 4: Baş’ın İşveren Markası Yönetimi Modeli (Baş. 2011)  

İşveren markası günümüzün şirketleri için her geçen gün daha da 

vazgeçilmez bir unsur haline gelmektedir. Ancak işveren markasını 
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oluşturmak için sadece onu kavramsal olarak tanımlamak yeterli 

değildir. İşveren markasını oluşturmak için belirli anlayış, mantık ve 

süreçleri içeren bir işveren markası stratejisine ihtiyaç bulunmaktadır. 

İşveren markası stratejisi, şirketlerin literatürde tanımlanmış belli başlı 

soruları kendilerine, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına sorarak bir yol 

haritası ve yapılacaklar bütünü ortaya çıkarma çabası olarak 

değerlendirilebilir. 

4. İŞVEREN MARKALAŞMASI VE İNSAN KAYNAKLARI 
PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI 

4.1. Sosyal Medyanın Gelişimi ve Fonksiyonu 

Sosyal medya sadece bir iletişim kanalı değil, aynı zamanda 

kullanıcıların kimliklerini sosyal medya üzerinden tekrar yarattıkları 

bir mecradır (Özdemir, 2015: 113). Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi, 

markalar ve tüketiciler Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi 

mecralar içerisinde birlikte yer almaktadır. Sosyal medya hem 

kullanıcıları için hem markalar için çok yeni bir yaşam alanıdır. 

Sosyal medyanın hayatımıza girişinin üzerinden çeyrek asır bile 

geçmemesine rağmen kullanıcı sayısı her geçen yıl artış 

göstermektedir. 2020 yılına geldiğimizde, sosyal medya 

platformlarının toplam aktif kullanıcı sayısı dünya nüfusunun iki 

katını geçmiştir. 
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Grafik 3: 2020 Yılı İtibarıyla En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları 

(We Are Social & Hootsuite. 2020) 

Yukarıdaki istatistiklere sosyal medyada insan kaynakları pazarlaması 

odaklı baktığımızda, şirketlerin/markaların sosyal medya platformları 

aracılığıyla mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle etkileşim 

kurmaları her geçen yıl daha önemli bir hale gelmektedir. Nitekim 

Universium’un 2019 yılında yaptığı araştırma işletmelerin bu gerçeğin 

farkında olduklarını göstermektedir. İlgili organizasyon tarafından 

yapılan karşılaştırmalı araştırmaya göre şirketler, işveren markaları 

üzerine Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ve Linkedin’de 2017 

yılına kıyasla 2019 yılında daha fazla içerik oluşturduklarını 

belirtmişlerdir (Universium, 2019:21). Bu bilgiler çerçevesinde 

yetenek çekimindeki rekabette, sosyal medyanın belirli stratejilere 

dayanan insan kaynakları pazarlaması faaliyetleriyle, şirketlerin 

hedefledikleri adaylara ulaşmasına ve onları çekmesine imkân 

sağlayacağını söylemek mümkündür (Casper ve Wayne, 2012; 

Dessain, 2016). 
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4.2. İşveren Markalaşmasında ve İnsan Kaynakları 

Pazarlamasında Sosyal Medya Uygulamaları 
4.2.1. Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama 

 

En yetenekli ve kaliteli çalışan adaylarını çekmek ve elde tutmak 

işletmelerin karşılaştıkları en büyük zorluklardan biridir (Mihalcea, 

2017:290). İşveren markası aracılığıyla şirketler, ürün ve hizmetleri 

üretecek, markalarının devamlılığını sağlayacak olan insan kaynağına 

ulaşarak kendi şirket ve markalarını da onlara pazarlamaktadır. Bir 

başka deyişle işveren markalaşması, işveren çekiciliği aracılığıyla 

yeteneğe ulaşma ve çekme açısından önemli bir insan kaynakları 

pazarlaması uygulamasıdır (Büttgen ve Kissel, 2015; Dessain, 2016). 

Sosyal medya platformlarının Web 2.0 ile birlikte mümkün kılınan 

kullanıcıları ile etkileşime girebilme imkânı, şirketler ve onların 

sosyal medya üzerindeki işveren markası stratejileri açısından oldukça 

önemli bir gelişmedir. Bu noktada, “tüketicilerin şirketlerin kendi web 

sitesinde veya bir başka web sitesinde onların ürün veya hizmetleriyle 

ilgili yapmış oldukları değerlendirmeleri içeren sosyal etki şekli” 

(Montazemi ve Saremi, 2014:325) olarak tanımlanan “elektronik 

ağızdan ağıza pazarlama”, insan kaynakları pazarlaması çerçevesinde 

önem arz eden bir uygulamadır. Konuya bu çerçeveden bakıldığında 

elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın insan kaynakları pazarlaması 

ve işveren markalaşması uygulamalarında önemli bir fırsat 

barındırdığı söylenebilir.  Elektronik ağızdan ağıza pazarlama 

konsepti içerisindeki “tüketici” kavramını şirketlerin insan kaynakları 

açısından onların mevcut personelleri ve potansiyel çalışan adayları 



 

 97 

olarak değiştirdiğimizde, bu durumun şirketlerin mevcut ve potansiyel 

hedef kitleleriyle girdikleri etkileşimi sadece arttırmakla kalmayıp, 

aynı zamanda bu etkileşimin meşruluğuna da olumlu yönde etki 

edeceği söylenebilir.  

Daha iyi bir pozisyon veya çalışma ortamı arayan nitelikli çalışanların 

araştırma esnasında şirketlerin sosyal medya platformları veya belirli 

web siteleri üzerinde ilgili şirket hakkında yapılmış yorumları 

incelemesi söz konusudur. Bu inceleme sırasında mevcut çalışanların 

ve/veya farklı kişilerin yapmış oldukları olumlu ve olumsuz yorumlar 

çalışan adaylarının kararlarını etkileyebilmektedir. Aktif olarak iş 

arayışında olan kişilerin şirketlerle ilgili edindikleri bilgilerden 

etkilenmeleri sonucunda, başvuru yapmayı düşündükleri firmalara 

yönelik davranışları ve inançları şekillenmekte, söz konusu kişilerin 

şirketlerin imajlarıyla bağ kurabilmesi mümkün olmaktadır (Dutta, 

2014:93). Dolayısıyla, elektronik ağızdan ağıza yayılmanın nitelik ve 

nicelik olarak artmasını sağlayan beğeni, yorum, paylaşım gibi sosyal 

medya platformlarında ve internet ortamında etkileşimin 

gerçekleşmesini sağlayan faktörler her geçen gün daha kritik bir hale 

gelmektedir.  

Sosyal medya çağında ağızdan ağıza yayılımın hızı hiç olmadığı kadar 

süratlenmiş ve genişlemiştir. Bunun en bariz örneklerinden biri 

FedEx’in yaşadığı kötü tecrübedir. Sosyal medyanın yayılım hızını 

göstermesi bakımından çok kritik olan bu olayda “FedEx çalışanı 

bilgisayarımın monitörünü fırlatıyor” başlığında bir YouTube videosu 

yayınlanmış, söz konusu video 26 Ekim 2014 tarihinde dokuz 
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milyondan fazla izlenmiş, ancak FedEx’in cevap niteliğindeki 

videosunun izlenme rakamı yaklaşık beş yüz seksen binde kalmıştır 

(Dessai, 2016:15). 

4.2.2. Dijital İşe Alım 

 

Dijitalleşme işverenlerin mevcut ve potansiyel çalışanlarla iletişim 

kurma ve etkileşime girme biçimlerinde değişikliklere neden 

olmaktadır (Nambiar vd, 2013:2). Mevcut ve potansiyel hedef kitlenin 

günümüzde çoğunlukla çevrim içi mecralarda bulunuyor olması, 

yeteneğe ulaşma ve çekme biçimlerinde dijitalleşmeyi ve dönüşümü 

kaçınılmaz bir hale getirmektedir. Bu noktada, sosyal medya 

üzerindeki işveren markası stratejilerine de dijitalleşmeye uygun yeni 

yöntem ve stratejilerin eklenmesi gerekmektedir. Bu noktada, şirketler 

ve onların işveren markası politikaları açısından “dijital işe alım” 

dikkat edilmesi gereken ve yetenek çekiminde kullanılabilecek önemli 

bir alandır (Dutta, 2014). Geleneksel anlamda yapılan işe alım 

süreçleriyle dijital veya sosyal medya işe alım süreçleri arasında 

önemli farklılıklar bulunmaktadır (bkz. Tablo 3). 
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Tablo 3: Geleneksel ve Dijital İşe Alım Arasındaki Farklar

 

İnsan kaynakları pazarlaması faaliyetlerine bağlı olarak 

gerçekleştirilecek sosyal medya planlamasında mercek altına alınması 

gereken önemli bir başlık da hedef kitle optimizasyonudur. 

Türkiye’deki reklam veya tanıtım içeren içerikleri tüketen kitleye 

bakıldığında, bu içeriklerin en çok 25-34 yaş aralığı tarafından 

tüketildiği, bu yaş aralıklarını ise 18-24 ve 35-44 yaş gruplarının takip 

ettiği görülmektedir (We Are Social ve Hootsuite, 2020:41). 

Dolayısıyla da, şirketler ve onların yeni nesil işe alım faaliyetleri 

açısından, özellikle Y ve Z kuşaklarının ağırlıkta olduğu bu yaş 

grupları bir fırsat alanıdır. Ancak dijital işe alım açısından konuya 

bakıldığında şirketler henüz bu alandaki fırsatları 

değerlendirememektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, şirketlerin 

sadece %6’sı dijital veya sosyal işe alım yöntemlerini yetenek çekimi 

amaçlı kullanarak potansiyel adaylarla etkileşime geçme ve işveren 
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markalarını güçlendirme aracı olarak kullandıklarını belirtmektedir 

(Nambiar vd, 2013:2). İşe alım konusu başlı başına bir rekabet alanı 

olmasından dolayı, dijital işe alım gibi yenilikçi yaklaşımlar şirketlere 

ve işveren markası ekiplerine adaylara sadece iş görüşmesi veya 

teklifi açısından fayda sağlamamakta, aynı zamanda adaylara şirketin 

veya kurumun rakiplerinden ayrışmasını sağlayan değerleri, vizyonu 

ve geleceği açısından da çeşitli göstergeler sunmasıyla en iyi adayların 

cezbedilmesini mümkün kılmaktadır (Sokro, 2012:164). 
 

SONUÇ  
 

İnsan kaynakları faaliyetleri genellikle içe yönelik olsa da, İK 

pazarlaması ve işveren markalaşması faaliyetleri dışa yöneliktir. Bir 

işletmenin İK pazarlaması ve işveren markası yoluyla kendini ifade 

edişi ve aday çalışanlarla etkileşime geçişinin toplam işletme imajı 

üzerinde büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. Bu çerçevede oluşan 

etkiler şu şekilde sıralanabilir (Dessain, 2016:5); 

• İş ilanları geleceğe dönük büyüme ve iyimserlik ifade eder. 

• Şirketin başvuru yapmış ancak seçilmemiş kişilere gösterdiği 

saygı ve nezaket düzeyi şirketin gerçek değerlerini ve kültürünü 

ortaya çıkarır. 

• İş başvurusunda bulunanlar, seçim süreci deneyimlerini sosyal 

medya aracılığıyla paylaşırlar (İyi veya kötü). 
 

Bu çerçevede işe almada başarının anahtarı sadece işlem ve maliyet 

odaklı olma hatasından kaçınmaktır. İyi personel seçimi yapmanın ve 

işe alım kalitesine odaklanmanın gelecekte daha maliyetli sonuçları 
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önleyebileceği artık yaygın olarak anlaşılmaktadır. Harris 

Interactive’in (2013) araştırmasında, kötü bir işe alımın ortalama 

maliyetinin 25.000 ila 50.000 ABD Doları arasında değiştiği 

bulunmuştur. 

Günümüzün tüketicisi artık ürün veya hizmet satın alımı esnasında 

web sitelerindeki veya sosyal medyadaki görüşleri inceleyerek 

kararını vermeye başlamıştır (Dessain, 2016:16). Özellikle potansiyel 

çalışan adaylarının da herhangi bir şirkete başvuru yapmadan önce 

başvuru yapacakları şirketlerle ilgili benzer mantık ve eğilimde 

araştırma yapacağı göz önüne alınmalıdır. Elektronik ağızdan ağıza 

pazarlama, şirketlerin hem mevcut ve potansiyel hedef kitleleriyle 

olan etkileşimleri açısından hem de bu etkileşimin niceliğinin ve 

niteliğinin artması açısından dikkat edilmeye değerdir. Bu açıdan 

bakıldığında, insan kaynakları pazarlaması ve işveren markalaşması 

alanında elektronik ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinin 

yürütülmesi büyük bir potansiyel fayda taşımaktadır. 
 

Dijital teknoloji işveren markasının bilinirliğinin artmasına ve 

güçlendirilmesine yardımcı olmakta, yeni uygulama fırsatları 

sunmaktadır. Bu çerçevede işe alım süreçlerinde bir dijital dönüşüm 

mümkün olmaktadır. Örneğin sanal ve etkileşimli video ve holografik 

etkinlik teknolojilerinin gelişmesiyle, işe alma süreçleri yeniden 

şekillenebilir; sosyal kaynak kullanımı, topluluk oluşturma, oyunla 

kolaylaştırılmış değerlendirme gibi deneyimsel yöntemler süreçlerde 

yer bulabilir (Dessain ve Zeuch, 2016:90). Bahsedilen yeni 

teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında bilgi teknolojileri 
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departmanının İK pazarlaması için önemli bir partner olduğu 

bilinmelidir (Dessain, 2016:9). Bunun dışında işletmenin İK 

pazarlaması ve işveren markalaşması stratejilerinin ve materyal 

ihtiyaçlarının tanımlanmasında pazarlama departmanının anahtar bir 

partner olduğu unutulmamalıdır. 
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1. GİRİŞ 

 

Kredi kuruluşları, yatırımcılar, kamu, tedarikçiler, müşteriler, 

çalışanlar olarak sınıflandırılan bilgi kullanıcılarının işletme ile ilgili 

alacakları kararlarda temel araçları finansal tablolardır. Finansal 

tablolar bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonucu, nakit 

akışını ve diğer mali bilgilerini içerecek şekilde belirli zamanlarda 

sunulmaktadır. Finansal tabloların hem işletme içindeki hem de 

işletme dışındaki bilgi kullanıcılarına faydalı finansal bilginin 

sunulmasını sağladığı düşünüldüğünde, bu bilgilerin doğru, güvenilir, 

hatasız olması bağımsız denetim sürecinin de önemli bir parçasıdır.  

Finansal tabloların bilgi kullanıcılarının kararlarında etkisi nedeni ile 

ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun hazırlanması çeşitli düzenlemeler ile 

belirlenmiştir. İşletmenin parasal işlemlerinin sonucunun bilgi 

kullanıcılarına aktarıldığı finansal tablolar ile ilgili ulusal ve 

uluslararası düzenlemeler farklılık taşımaktadır. Türkiye’de 1 nolu 

Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile mali tablolar düzenlenmiş aynı 

zamanda da TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardı 

kapsamında ilkeler belirlenmiştir. Muhasebe süreci sonunda 

oluşturulan bu finansal tabloların oluşturulmasından önce bilgilerin 

doğru aktarılıp aktarılmadığının kontrolü sağlanmaktadır (Bayri, 

2010: 96). Muhasebenin çift taraflı kayıt sisteminin kullanılması, 

parasal işlemlerin kaydedildiği yevmiye defterinden hesapların 

sınıflandırma yapılarak defteri kebire aktarılması, defteri kebirden ise 

mizan adı verilen cetveller ile sürecin kontrolü sağlanmaktadır 

(Köroğlu, 2015: 32). 
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Rusya’da tıpkı Türkiye’de olduğu gibi bazı özel şartları taşıyan 

işletmeler için Uluslararası Muhasebe Standartlarının kullanımı 

zorunlu olsa da muhasebe sistemindeki ulusal düzenlemeler, yasal 

çerçeve, muhasebe politikaları farklılık göstermektedir (Akgün, 2017: 

64). Bu farklılıklardan biri de finansal tablolara aktarılan bilgilerin 

kontrolü sürecindedir. Türkiye’de sadece mizan ile hesapların ve 

tutarların kontrolü sağlanırken Rusya’da bu kontrol için kullanılan 

ayrı bir çizelge bulunmaktadır. Satranç ve hesap analizi raporları 

olarak adlandırılan bu çizelgeler, hesapların ve tutarların kontrolünün 

yanında birbiri ile ilişkisini de gösteren ve çift taraflı kayıt sistemi 

mantığında oluşturulmuş bir matris şeklindedir. Satranç ve hesap 

analizi raporları, finansal tabloların doğru, güvenilir, tam ve hatasız 

olmasını sağlayacak ve etkin kullanılan bir kontrol unsurudur.  

Bu çalışma ile Rusya’da kullanılan Satranç ve hesap analizinin 

raporları işletme içindeki kontrollerde nasıl kullanıldığı, işletme içine 

yapılan analiz ve raporlamadaki yeri aktarılarak Türkiye’deki 

muhasebe sistemine nasıl entegre edileceği ve olası faydaları üzerinde 

durulmuştur.  

2. TÜRK MUHASEBE SİSTEMİNDE KAYIT SÜRECİ 

 

Türk Muhasebe sisteminde kayıt süreci parasal işlemlerin 

kaydedildiği, yevmiye defterinden hesapların sınıflandırma yapılarak 

defteri kebire aktarıldığı, defteri kebirden ise mizan adı verilen 

cetveller ile sürecin kontrol edildiği sistematikten oluşmaktadır 

(Sevilengül, 2011: 60). Şekil 1’de muhasebe kayıt süreci ayrıntılı 

olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Türkiye’de Muhasebe Kayıt Süreci 

Şekil 1’deki ilk aşama olan işe başlama bilançosunun düzenlenmesini 

Luca Pacioli:  ‘’Ticaretten kar amacı güden kişi ve kurumların birincil 

işi sahipliğindeki menkul ve gayrimenkulleri en değerlisinden 

başlayarak bir kağıda aktarmaktır’’ şeklinde tanımlamıştır. Çift taraflı 

kayıt yöntemi işe başlama bilançosunun hazırlanması ile 

başlamaktadır (Sevilengül, 2011: 61). İkinci aşamada, işletmelerin 

muhasebe kayıtlarını yapabilmek için bu işlemelere temel oluşturacak 

bilgi ve belgeleri toplamaları gerekmektedir. E dönüşüm sürecinde bu 

süreç doğrudan bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Sonraki aşama ise 

yevmiye defterine kayıt yapılmasıdır. Yevmiye defteri, kayda 

geçirilmesi gereken günlük ticari işlemlerin belge veya ispata 

dayanarak evraktan çıkarılarak tarih sırası ile ve “madde” halinde 

düzenli olarak kaydedildiği defter olarak tanımlanmaktadır. Yevmiye 

defteri sayesinde muhasebe işlemleri belirli bir düzen sayesinde 

gerçekleştirilerek, muhafaza edilebilmektedir (Aksoy, 2016: 142). 
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Yevmiye defterinden sonra bilgiler defteri kebire aktarılmaktadır. 

Defteri kebire aktarımlar tamamlandıktan sonra tüm hesapların borç 

ve alacak toplamları birbirine eşit hale gelmektedir. Sonraki 

aşamalarda mizan düzenlenerek gelir tablosu ve bilanço 

hazırlanmaktadır. Mizan, hesapların adlarının, borç ve alacak 

tutarlarının ve kalanlarının yer aldığı listedir. Mizanın kalanlarından 

yararlanılarak gelir tablosu ve bilanço düzenlenebilmektedir 

(Sevilengül, 2011: 79).  

3. RUS MUHASEBE SİSTEMİNDE KAYIT SÜRECİ  
 

Rusya’da da Türkiye’de olduğu gibi çift taraflı kayıt sistemini 

benimsenmiştir. Çift taraflı kayıt sistemi her ekonomik işlemin iki 

yönde değişikliklere neden olduğu gerçeğine dayanır ve bu nedenle 

muhasebede iki kez, yani aynı anda iki hesaba kayıt edilir (Касаева ve   

Коваленко, 2018: 20). Bu açıdan iki ülkenin muhasebe kayıt 

mantıkları benzerlik göstermektedir. Şekil 2’de Rusya’daki muhasebe 

kayıt düzeni gösterilmiştir (Алборов, 2016: 248). 

 

Şekil 2: Rusya’da Muhasebe Kayıt Süreci 
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Rus muhasebe kayıt sürecinde evraklar yevmiye defterlerine 

sonrasında büyük defter ve ilgili ek rapor ve çizelgelere 

aktarılmaktadır. Bu aktarımlar sonucunda satranç rapor ve mizanlar 

oluşmaktadır. Mizandan sonra ise bilanço ve gelir tablosu 

oluşturulmaktadır. Satranç ve hesap analizi raporlarının Rus 

Muhasebe sisteminde hesaplara ilişkin kullanılan standart raporlar 

oluğu Şekil 2’de görülmektedir. Bütün bilgiler, belgelere dayanılarak 

kayıt altına alınmaktadır ve büyük deftere, satranç ve mizan raporuna 

ve aktarılmaktadır (Полякова, 2017: 124).   

Rusya’daki Muhasebe programları bu raporları otomatik olarak 

kullanıcılara sunmaktadır. Rus Muhasebe programlarından biri olan 

“1C” program içeriğinde raporlar standart rapor olarak sunulmaktadır 

(Скорикова, 2019: 17). Raporların Türk muhasebe sistemine de 

entegre edildiğinde kullanıcılar pratik bir şekilde bu raporlardan 

faydalanacakları düşünülmektedir. Bu raporların oluşturulabilmesi 

için yevmiye kayıtların yapılması esnasında hesapların karşılığına 

gelen tutarın hangi hesap veya hesaplardan geldiğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu kayıtlar için, basit madde yevmiye kayıtları için 

sorun teşkil etmemektedir. Fakat, karma ve bileşik madde kayıtları 

için kayıt esnasında hesapların birbirleriyle olan tutarsal ilişkinin 

belirtilenmesi gerekmektedir. Bu ilişkinin belirlemesinin, günümüz 

yazılımlarında pratik bir şekilde muhasebe programlarına entegre 

edilebileceği düşünülmektedir. Kullanılan muhasebe programlarına 

entegre edildiğinde, raporların hazırlanması kullanıcılar için ekstra bir 

çaba gerektirmemektedir.  
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3.1. Satranç Raporu 

 

Satranç raporu muhasebe verilerini özetlemek, üretilen muhasebe 

kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmek ve içeriğini açıklamak için 

tasarlanmıştır (Курманова ve Егорова, 2019: 65). Muhasebe 

sistemlerinde birçok hesaba aynı anda kayıtlar yapılmaktadır, satranç 

raporu bu kayıtların doğruluğu kontrol için büyük bir önem 

taşımaktadır (Алборов, 2016: 135).  Satranç rapor, ekonomik 

işlemlerin kayıt edilmesi ile ilgili, aynı anda bir hesabın borcuna ve 

diğer hesabın alacağına gönderme olduğunu göstermektedir 

(Папковская, 2004: 166). Satranç raporda satırlar borçlu hesaplara, 

sütunlar ise alacaklı hesaplara karşılık gelmektedir. Satranç rapor ilgili 

dönemde borçlu ve alacaklı hesapların karşılıklı tutarlarını (cirolarını) 

belirleyip mizanın aktarılması için oluşturulmaktadır. Borçlu ve 

alacaklı rakamların toplamı birbirine eşit olmalı, aksi bulunması 

halinde düzeltilmesi gerekmektedir (Иванов, 2010: 11).  

3.2. Hesap Analizi Raporu 

 

Hesap analizi raporu Şekil 2’de de görüldüğü gibi yevmiye 

kayıtlarından sonra büyük defter kayıtları ile beraber oluşmaktadır. 

Hesap analizi raporu hesabın dönem başı ve dönem sonu tutarı ile 

ilgili dönem içindeki diğer hesaplar ile olan borç/alacak 

tutarlarını(cirolarını) gösteren bir rapordur (Горовая, 2018: 492). 

Hesap analizi raporu hesapların ilgili dönemdeki hareketlerini analiz 

etmek için tasarlanmıştır. Hesap analizi raporu büyük defter 

kayıtlarını destekleyici niteliktedir. Hesap analizi raporu 
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oluşturulduğunda ilgili tarihler içinde hesaba kayıt olunan borç ve 

alacak tutarlarındaki değişikleri analiz etmeyi mümkün kılmaktadır 

(Ибраимова, 2008: 76).  

4. SATRANÇ VE HESAP ANALİZİNİN RAPORLARININ 
MUHASEBE SİSTEMİMİZDE UYGULANMA ÖRNEĞİ 

 

Bu çalışma, satranç ve hesap analizi raporlarının hazırlanması ve 

muhasebe bilgi sistemine olası katkılarını ortaya koymayı 

amaçladığından kayıt örnekleri aşağıdaki gibi sınırlandırılmıştır. 

Örnek uygulama için aşağıdaki muhasebe işlemleri kullanılmıştır. 

Sermayesi 500.000TL olan ve tamamı işletmenin banka hesabında 

olan ABC ticaret işletmesi ilgili dönemde aşağıdaki işlemleri 

gerçekleştirmiş ve yevmiye kayıtlarını yapmıştır. ABC ticaret 

işletmesi mal alım satımı yapmaktadır. İşletmenin dönem başı mizanı 

Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. ABC Ticaret İşletmesi Açılış Mizanı 

ABC TİCARET İŞLETMESİ DÖNEM BAŞI GENEL MİZANI 

  Borç Alacak 

BANKALAR 500.000   

SERMAYE   500.000 

TOPLAM 500.000 500.000 

Açılış mizanı ABC ticaret işletmesinin 500.000 TL sermayenin 

bankaya konularak kurulduğunu göstermektedir. İşletmenin ilgili 

dönem işlemleri aşağıdaki gibidir. Tüm işlemlerde KDV oranı %18 

olarak kabul edilmektedir. 
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➢ İşletme 10.01.202X tarihinde 50.000TL maliyet bedelle 

demirbaş alımı yapmıştır. Tüm ödeme bankadan yapılmıştır. 

İlgili yevmiye kaydı Tablo 2’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 2. ABC Ticaret İşletmesi Demirbaş Alım Kaydı 

      10.01.202X     Borç Alacak 

 
255 DEMİRBAŞLAR 

  
50.000   

  191 İNDİRİLECEK KDV 
  

9.000   

  
  

102 BANKALAR 
 

59.000 

                

 

Tablo 2’de gösterilen yevmiye kaydında ABC ticari işletmesi 9.000 

TL KDV ile 50.000 TL’lik demirbaşı tutarını bankaya ödeyerek satın 

almıştır. 
 

➢ İşletme 15.01.202X tarihinde Z şirketinden kiralanan ofis için 

10.000TL kira bedelini bankadan ödenmiştir. İlgili yevmiye 

kaydı Tablo 3’te gösterilmektedir. 
 

Tablo3. ABC Ticaret İşletmesi Kira Ödeme Kaydı 

   
15.01.202X 

  
Borç Alacak 

 

770 GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 
  

10.000 
 

 
191 İNDİRİLECEK KDV 

  
1.800 

 

   
102 BANKALAR 

 
11.800 

        
         

 

Tablo 3’te ifade edilen yevmiye kaydına göre ABC ticari işletmesi Z 

şirketinden kiraladığı ofis için 1.800 TL KDV ve 10.000TL kira 

giderini banka aracılığı ile ödemektedir. 
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➢ İşletme 20.01.202X tarihinde 100.000TL’lik ticari mal alımı 

yapmıştır. Ticari malın ve KDV’nin ödemesi banka tarafından 

yapılmıştır. İlgili yevmiye kaydı Tablo 4’te gösterilmektedir. 
 

Tablo 4. ABC Ticaret İşletmesi Mal Alış Kaydı 

    20.01.202X     Borç Alacak 

 153 TİCARİ MALLAR 
  

100.000   

 191 İNDİRİLECEK KDV 
  

18.000   

 
  

102 BANKALAR 
 

118.000 

               

 

Tablo 4’te gösterilen yevmiye kaydına göre ABC ticari işletmesi KDV 

dahil 118.000 TL mal alımını ödemesini bankadan yaparak 

gerçekleştirmiştir. 
 

➢ İşletme tarafından 25.01.202X tarihinde 120.000TL’lik mal 

satışı, tahsilatın yarısı şirketin banka hesabından yarısı ise senet 

alınarak gerçekleştirilmiştir. İlgili yevmiye kaydı Tablo 5’te 

gösterilmektedir. 
 

Tablo 5. ABC Ticaret İşletmesi Mal Satış Kaydı 

 

 

      25.01.202X     Borç Alacak 

 
102 BANKALAR   70.800   

  121 ALACAK SENETLERİ   70.800   

    600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
 

120.000 

    391 HESAPLANAN KDV 
 

21.600 
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Tablo 5’te gösterilen yevmiye kaydına göre işletme yarısı bankadan, 

diğer yarısı senet karşılığı olmak üzere KDV dahil 141.600 TL mal 

satışı yapmıştır. 
 

➢ 31.01.202X tarihinde ABC işletmesinde çalışan personel için 

aylık maaş tahakkuku yapılmıştır. Tahakkuka ilişkin 1.000TL 

ödenecek vergi, 2.000TL ödenecek SGK ve 5.000TL net maaş 

hesaplaması yapılmıştır. İlgili yevmiye kaydı Tablo 6’da 

gösterilmektedir. 
 

Tablo 6. ABC Ticaret İşletmesi Ücret Tahakkuk Kaydı 

 

Tablo 6’da ifade edilen yevmiye kaydına göre, işletme personeli için 

1.000 TL vergi, 2.000TL sosyal güvenlik kesintisi ve 5.000 TL net 

maaş ödeyecektir. 
 

➢ 31.01.202X tarihinde ABC işletmesinde çalışan personel için 

aylık maaş ödemesi vergi ve ilgili SGK ödemeleri işletmenin 

      31.01.202X     Borç Alacak 

 

770 GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 
  

8.000   

  
  

360 ÖDENECEK VERGİ VE 

FONLAR 
 

1.000 

  
  

361 ÖDENECEK SOSYAL 

GÜVENLİK KESİNTİLERİ 
 

2.000 

  
  

335 PERSONELE BORÇLAR 
 

5.000 
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banka hesabından ödenmiştir. İlgili yevmiye kaydı Tablo 7’de 

gösterilmiştir. 
 

Tablo 7. ABC Ticaret İşletmesi Ücret Ödeme Kaydı 

      31.01.202X     Borç Alacak 

 

360 ÖDENECEK VERGİ VE 

FONLAR 
  

1.000   

  

361 ÖDENECEK SOSYAL 

GÜVENLİK KESİNTİLERİ 
  

2.000   

  335 PERSONELE BORÇLAR 
  

5.000   

  
  

102 BANKALAR 
 

8.000 

                

 

Tablo 7’de gösterilen ücret ödeme kaydına göre işletme personeline 

5.000 TL, Sosyal güvenlik kurumuna 2.000 TL ve devlete vergi olarak 

da 1.000 TL ödemiştir. 
 

➢ ABC işletmesi ilgili dönemde KDV tahakkukunu yapmıştır. 

İlgili yevmiye kaydı tablo 8’de verilmiştir. 
 

Tablo 8. ABC Ticaret İşletmesi KDV Tahakkuk Kaydı 

      31.01.202X     Borç Alacak 

 
391 HESAPLANAN KDV     21.600   

  190DEVREDENKDV 
   

7.200   

  
  

191 İNDİRİLECEK KDV 
 

28.800 

                

 

Tablo 8’deki KDV tahakkuk kaydına göre işletmenin devreden KDV 

tutarı 7.200 TL olarak hesaplanmıştır. 
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➢ ABC işletme aldığı ticari malların tamamını satmıştır. Dönem 

sonu maliyet kaydı Tablo 9’da gösterilmiştir. 
 

Tablo 9. ABC Ticaret İşletmesi Maliyet Kaydı 

      31.01.202X     Borç Alacak 

 

 

621SATILAN TİCARİ MALIN 

MALİYETİ 
  

100.000   

  
  

153 TİCARİ MALLAR 
 

100.000 

                

 

Yapılan yevmiye kayıtları eş zamanlı olarak defter-i kebire aktarılmış 

ve hesap bazında işlenmiştir. Her bir kayıttan aktarılan tutarlar sonrası 

hesapların görünümü aşağıdaki Tablo 10’daki gibidir. 

Tablo 10. ABC Ticaret İşletmesi Defteri Kebir Kaydı 

Bankalar Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Açılıştan Gelen 500.000   

Demirbaş Alımı   59.000 

Kira Gideri Ödemesi   11.800 

Ticari Mal Alımı   118.000 

 Mal Satışı 70.800   

 Maaş ve İlgili Ödemelerin Kaydı   8.000 

Dönem Sonu 570.800 196.800 

İnd. KDV Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Demirbaş Alımı 9.000   

Kira Gideri Ödemesi 1.800   

Ticari Mal Alımı 18.000   

Dönem KDV Tahakuku  28.800 

Dönem Sonu 0 0 
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Ticari Mallar Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Ticari Mal Alımı 100.000   

   

Maaş Tahakkuk Kaydı   100.000 

Dönem Sonu 0 0 

Yurtiçi Satışlar Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Mal Satışı   120.000 

Dönem Sonu   120.000 

Öd. Vergi ve Fonlar Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Maaş Tahakkuk Kaydı   1.000 

Maaş ve İlgili Ödemlerin Kaydı 1.000   

Dönem Sonu 0 0 

Pesonele Borçlar Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Maaş Tahakkuk Kaydı   5.000 

Maaş ve İlgili Ödemlerin Kaydı 5.000   

Dönem Sonu 0 0 

Demirbaşlar Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Demirbaş Alımı 50.000   

Dönem Sonu 50.000   

      

 

 

 

 

Gnl. Yön. Gid.Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Kira Gideri Ödemesi 10.000   

Maaş Tahakkuk Kaydı 8.000   

Dönem Sonu 18.000   
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Hesaplanan KDV Büyük Defter Hareketleri 
 

  Borç Alacak 

Mal Satışı   21.600 

Dönem KDV Tahakkuku 21.600   

Dönem Sonu 0 0 

Devreden KDV Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Dönem KDV Tahakkuku 7.200   

Dönem Sonu 7.200   

Satılan Ticari Mallar Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Dönem STM Maliyeti Kaydı 100.000   

Dönem Sonu 100.000   

Öd. Sosyal Güv. Kes. Hesabı Büyük Defter Hareketleri 
  Borç Alacak 

Maaş Tahakkuk Kaydı   2.000 

Maaş ve İlgili Ödemlerin Kaydı 2.000   

Dönem Sonu 0 0 
 

Yapılan defteri kebir kayıtları sonra hesapların muavin kayıtları 

oluşturulmuştur. Her bir hesap için oluşan muavin kayıtları Tablo 

11’da gösterilmektedir. 

Tablo 11. ABC Ticaret İşletmesi Muavin Kayıtları 

BANKALAR HESABI 

İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)  

  Açılıştan Gelen 500.000 (B) 

1 10.01.202X Demirbaş Alımı 59.000 (A) 

2 15.01.202X Kira Gideri Ödemesi 11.800 (A) 

3 20.01.202X Ticari Mal Alımı 118.000 (A) 

4 25.01.202X Mal Satışı 70.800 (B) 

6 31.01.202X Maaş ve İlgili Ödemelerin Kaydı 8.000 (A) 

    Dönem Sonu 374.000 (B) 
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DEMİRBAŞLAR HESABI  
İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

1 10.01.202X Demirbaş Alımı 50.000 (B) 

    Dönem Sonu 50.000 (B) 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 

İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

2 15.01.202X Kira Gideri Ödemesi 10.000 (B) 

5 31.01.202X Maaş Tahakkkuku 8.000 (B) 

    Dönem Sonu 18.000 (B) 

TİCARİ MALLAR HESABI  
İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

3 20.01.202X Ticari Mal Alımı 100.000 (B) 

8 31.01.202X Dönem STM Maliyet Kaydı 100.000 (A) 

    Dönem Sonu 0   

 

 

 

 

YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI  
İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

4 25.01.202X Mal Satışı 120.000 (A) 

    Dönem Sonu 120.000 (A) 

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI  
İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

8 31.01.202X Dönem STM Maliyet Kaydı 100.000 (B) 

    Dönem Sonu 100.000 (B) 

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 

İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

5 31.01.202X Maaş Tahakkuk Kaydı 1.000 (A) 

8 31.01.202X Maaş ve İlgili Ödemelerin Kaydı 1.000 (B) 

    Dönem Sonu 0   

 

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 

İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

5 31.01.202X Maaş Tahakkuk Kaydı 2.000 (A) 

8 31.01.202X Maaş ve İlgili Ödemelerin Kaydı 2.000 (B) 

    Dönem Sonu 0   
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PERSONELE BORÇLAR HESABI 

İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

5 31.01.202X Maaş Tahakkuk Kaydı 5.000 (A) 

8 31.01.202X Maaş ve İlgili Ödemelerin Kaydı 5.000 (B) 

    Dönem Sonu 0   

İNDİRİLECEK KDV HESABI  
İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

1 10.01.202X Demirbaş Alımı 9.000 (B) 

2 15.01.202X Kira Gideri Ödemesi 1.800 (B) 

3 20.01.202X Ticari Mal Alımı 18.000 (B) 

7 31.01.202X Dönem KDV Tahakkuku 28.800 (A) 

    Dönem Sonu 0   

HESAPLANAN KDV HESABI 

İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

4 25.01.202X Mal Satışı 21.600 (A) 

7 31.01.202X Dönem KDV Tahakkuku 21.600 (B) 

    Dönem Sonu 0   

DEVREDEN KDV HESABI  

İşlem No Tarih Açıklama (Borç/Alacak)   

7 31.01.202X Dönem KDV Tahakkuku 7.200 (B) 

    Dönem Sonu 7.200 (B) 
 

ABC Ticaret işletmesinin döneme ait Defter-i kebir ve muavin 

kayıtlarının kontrolü yapılmıştır. Kontrol sonrası işletmenin döneme 

ait hesap bakiyeleri mizana aktarılmıştır. ABC Ticaret işletmesinin 

Genel Geçici Mizanı Tablo 12’de yer almaktadır.  
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Tablo 12. ABC Ticaret İşletmesi Genel Geçici Mizanı 

ABC TİCARET İŞLETMESİ GENEL GEÇİCİ MİZANI 

  DÖNEM BAŞI 
TUTAR 

DÖNEM İÇİ 
TUTAR 

DÖNEM 
SONU TUTAR 

  Borç Alacak Borç Alacak Borç Alacak 

BANKALAR 500.000   70.800 
196.80

0 

374.00

0 
  

ALACAK SENETLERİ     70.800   70.800   

TİCARİ MALLAR     
100.00

0 

100.00

0 
    

İNDİRİLECEK KDV     28.800 28.800     

DEVREDEN KDV     7.200   7.200   

DEMİRBAŞLAR     50.000   50.000   

PERSONELE BORÇLAR     5.000 5.000     

ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR 

    1.000 1.000     

ÖDENECEK SOSYAL 
GÜVENLİK 
KESİNTİLERİ 

    2.000 2.000     

HESAPLANAN KDV     21.600 21.600     

SERMAYE   
500.00

0 
      

500.00

0 

YURTİÇİ SATIŞLAR       
120.00

0 
  

120.00

0 

SATILAN TİCARİ 
MALIN MALİYETİ     

100.00

0 
  

100.00

0 
  

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ     18.000   18.000   

TOPLAM 500.000 
500.00

0 

475.20

0 

475.20

0 

620.00

0 

620.00

0 
 

Uygulamanın işleyişini ortaya koymak için Bankalar hesabı 

örneklendirilmiştir. Bu kapsamda Bankalar hesabının hesap analizi 

raporu Tablo 13’de gösterilmiştir. 
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Tablo 13.  ABC Ticari İşletmesi Bankalar Hesabı Hesap Analizi Raporu 

Bankalar Hesabı Hesap Analizi 
  Borç Alacak 

Dönem Başı 500.000   

TİCARİ MALLAR   100.000 

İNDİRİLECEK KDV   28.800 

DEMİRBAŞLAR   50.000 

PERSONELE BORÇLER   5.000 

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR   1.000 

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ   2.000 

HESAPLANAN KDV 10.800   

YURTİÇİ SATIŞLAR 60.000   

GENEL YÖNETİM GİDERİ   10.000 

Dönem Sonu 374.000   
 

Tablo 13’den görüldüğü üzere, 102 Bankalar hesabının dönem başı 

bakiyesi, dönem içi ilişkide olduğu hesaplar ve dönem sonu bakiyesi 

raporda net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Örneğin Bankalar hesabı, 

ticari mallar hesabı ile 100.000TL’lik alacak tutarlı bir ilişki 

mevcuttur. Bu ilişkiye bakılarak 100.000TL’lik ticari malın bankadan 

ödeme yapılarak alındığı görülmektedir. Bir başka ilişki olarak yurtiçi 

satışların 60.000TL’lik kısmının bankadan tahsil edildiğini, örnek 

olarak görülebilmektedir. Son olarak genel yönetim giderlerin 

10.000TL’lik kısmının da bankadan ödendiğini söylenebilmektedir. 

Ayrıca kullanılan muhasebe programlarına gerekli entegrasyonun 

yapılması sonucunda ilgili rakam üzerinden, rakamı oluşturan işlem 

veya işlemlerin detaylarına da ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

Uygulamanın ikinci kısmı olan satranç rapor için dönem içinde 

kullanılan tüm hesapların ilişkide olduğu hesaplar baz alınarak satranç 
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rapor oluşturulmaktadır. Oluşturulan satranç rapor Şekil 3’deki 

gibidir.   

 

Şekil 3. ABC Ticaret İşletmesi Satranç Raporu 

Şekil 3’de yer alan raporda hesapların birbirleri ile olan ilişkileri net 

bir şekilde görülmektedir. Örneğin Yurtiçi satışlar hesabına 

bakıldığında, 120.000TL olarak gerçekleşen satışın 60.000TL’sı 

bankadan tahsil edilirken, 60.000TL’lık kısmı için ise senet alınmıştır. 

Bankalar hesabı incelendiğinde ise hesaba Hesaplanan KDV 

hesabından 10.800TL, Bankalar hesabından 60.000TL’lik giriş 

olmuşken, Ticari mal alımı için 100.000TL, demirbaş alımı için 

50.000TL çıkış işlemi olmuştur. Satranç rapor, bu örnekleri her bir 

hesap için farklı açılardan geliştirmeyi olanaklı kılmaktadır. Hesap 

analizi için belirtiğimiz; muhasebe programlarına gerekli 

entegrasyonun yapılması ile ilgili rakam üzerinden rakamı oluşturan 

işlem veya işlemlerin detaylarına satranç raporda da ulaşmak mümkün 

olabilmektedir. 
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4. SONUÇ 

Ülkeler, Uluslararası Muhasebe Raporlama Standartlarını benimsemiş 

olmalarına rağmen ülkelerin kendi muhasebe sistemleri, mevzuatları 

ve gelenekleri nedeniyle muhasebede kontrolünü sağlayan cetveller 

veya düzenlemeler farklılık göstermektedir. Bu çalışmada bu 

farklılıklardan olan Rusya muhasebe sistemine özgü Satranç ve Hesap 

Analizi Raporları incelenmiştir.  

Bu çalışmada örnek bir uygulama ile Türkiye’deki muhasebe 

sistemine Satranç ve Hesap Analizi Raporları entegre edilmiştir. 

Yapılan uygulamalarda tabloların muhasebe hesaplarının kontrolü için 

büyük kolaylık sağlamıştır (sağladığı düşünülmektedir). Hesap analizi 

raporu uygulamasında Bankalar Hesabı’nın ilgili dönemde hangi 

hesap ile alacaklı, hangi hesap ile borçlu ilişkiye girdiği 

görülmektedir. Buradan hareketle satışlarının ne kadarının bankadan 

tahsil edildiği veya bir demirbaş alımın ne kadarın bankadan 

ödendiğini hesap analizi raporundan anlaşılmaktadır. 

Satranç Rapor uygulaması ile hesap planında kullanılmış olan tüm 

hesapların ilgili dönem içinde birbirleriyle olan alacak/borç ilişkisi 

görülmektedir. Satranç Rapor çift taraflı bir matris ile hesapların 

birbiri ile ilişkisi de kontrol edilerek finansal tablolara aktarılmaktadır. 

Bu rapor yardımıyla hesapların ilişkide olduğu tüm hesaplar bir matris 

tablosu şeklinde sunulmaktadır. Satranç Rapor ile ilişkide olmayacağı 

düşünülen hesapların birbirleriyle olan ilişkileri görülebilmektedir. 

Satranç Raporun diğer bir katkısı ise ilişkide olan hesapların rakamsal 

hacimlerinin toplam içindeki payını göstermesidir.    
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İşletmenin muhasebe bilgi sisteminde üretilen veriler, finansal tablolar 

aracılığı ile bilgi kullanıcılarına iletilmekte ve onların karar 

vermelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle muhasebe 

verilerinin doğruluğu ve güvenirliği büyük önem taşımaktadır. Satranç 

ve hesap analizi raporlarının sadece hesapların kontrolü amacı ile 

kullanılmamaktadır. Satranç ve Hesap Analizi Raporlarının denetim, 

doğruluk ve güvenirlik konusunda muhasebe sistemine büyük katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca raporların işletme yönetimi ve 

kredi değerlendirme süreçlerinde de kolaylık sağlayacağı 

öngörülmektedir.  
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GİRİŞ 

 

Bilgisayarın icadı ile birlikte bilişim dolayısı ile iletişim 

teknolojilerinde çok ciddi gelişmeler yaşanmıştır. İşletmeler artık 

dünyayı küçük bir pazar olarak görmekte ve rekabet güçlerini artırmak 

için ve bu ortama uyum sağlayabilmek; tedarikçi ve müşteri odaklı 

çalışabilmek en baştaki koşul olarak görülebilir. Bunu sağlaya bilmek 

için 21. Yüzyılda işletmelerin vazgeçilmezi olan bilişim teknolojileri 

kullanılmak zorundadır.  Bunlara internet, bilgi sistemleri ve çeşitli 

diğer bilgi sistemleri örnek olarak verilebilir. Bu gereksinimlerden 

biriside kurumsal kaynak planlaması diğer adi ile’ de ERP’ dir. 

Kurumsal kaynak planlaması sistemleri bütünleşik bir bilgi sistemine 

sahiptir. Bu bilgi sistemleri insan kaynakları, pazarlama, muhasebe 

finansman, tedarik lojistik ve üretim sistemleridir. Kurumsal kaynak 

planlaması bu bilgi sistemlerinin alt modülleri’ de içererek işletmeler 

farklı coğrafi bölgelerde olsa dahi ihtiyacı karşılayabilmektedir. 

Kurumsal kaynak planlamasın’ da amaç işletme içindeki bu 

fonksiyonel bağlılık olan birimler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve 

dolayısıyla’ da verimliliği artırmaktır. Kurumsal kaynak planlaması 

işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre’ de örgüt’ de değişiklikler 

meydana getirebilecektir. Bunlar kişiler arası ilişkiler, bilginin akışı ve 

bilginin zamanlı şekilde ilgiliye ulaşması gibi bazı durumlardır. 

Ürün özelliklerinin birbirine yaklaşması, işletmelerde rekabet 

kriterleri olan maliyet, kalite ve hız kavramlarının daha çok ön plana 

çıkmasına neden olmuştur. Dolayısyla ERP gibi yeni yazılımlar 

işletmelerin rekabet kriterlerinden olan hız kavramını daha da önemli 
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kılmaktadır. Hız ve esneklik konusuda aynı zamanda diğer bir rekabet 

kriteri olan maliyetlerin azalmasına katkı sağlamaktadır. Tüm 

kaynakların; işletme birimleri arasında entegrasyonunu sağlayan ERP 

yazılımları yalnızca büyük ölçekli işletmeleri için değil, bunun yanı 

sıra KOBİ’ler için de üstünlük sağladığı ifade edilmektedir (Yıldız ve 

Akaydın, 2012).  

Geleneksel bilgisayar programlarından ayrılan en önemli özelliği 

ERP’nin bütünleşik yapıya sahip olmasıdır (Dağlar, 2012). Bütünleşik 

yapı, rekabeti koruma, piyasa fırsatlarına proaktif tepki verme, 

maliyetlerini azaltma, ürün konfigürasyonunda esneklik ve işletme 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı noktasında önemli katkılar 

sağlamaktadır (Demirel ve Karaağaç, 2014). 

ERP sisteminin bütünleşik yapısı sayesinde işletmelerin bağımsız 

sistemleri ve entegre edilmemiş verileri bilgi kullanıcılarına 

gereksinim duydukları bilgileri istedikleri anda sunabilmesi 

noktasında önemli bir fayda sağlamaktadır (Sumner, 2005:3). ERP 

sayesinde, herhangi bir zamanda gereksinim duyulan bilgilere veri 

tabanlı muhasebe bilgi sistemi yardım ile çok kısa sürede 

ulaşılmaktadır. Bu da tüm üst ve alt düzey yöneticilere kıstlı 

zamanlarını verimli kullanmalarında ve taktiksel kararlarında çok 

büyük avantaj sağlamaktadır. ERP’nin sistem içerisindeki uyumu ve 

sistemi kullananların yazılımı içselleştirmeleri, maliyetlerin 

azaltılmasında ve yüksek kalitede hizmet sunmada önemli fayda 

sağlayacaktır. Bu nedenle ERP yazılımları işletmeler tarafından 
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sözkonus yararları nedeniyle tercih edilmekte ve kullanılmaktadır 

(Haag vd. 2007:321-322). 

Bu çalışmada işletmelerin kurumsal kaynak planlaması kullanım 

nedenleri, veri tabanlı muhasebe bilgi sistemi kapsamında ele 

alınmıştır. Çalışma 50 örneklem ile yapılmış ve işletmelerin 

demografik özellikleri, kurumsal kaynak planlaması’ dan beklentileri, 

işletmelerin kurumsal kaynak planlaması’ dan kullanımı hususundaki 

sorunları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

1. ERP (ERP) TANIMI 

 

İşletmecilik alanında son yıllarda sistem yaklaşımına ilaveten açık 

sistemler de oluşmaya başlamış ve işletmeler ortaya çıkan bu 

gelişmeler doğrultusunda hâlihazırda kullandıkları bilgi sistemeve 

teknolojileri de mevut ihtiuyaçlar doğrultusunda gelişmiştir. Bilgi 

tekonolojileri adı altında en son ortaya konulan ERP sistemin mazisi 

1970 lerde ortaya çıkan Malzeme İhtiyaç Planlamasıdır (MRP). 

Seksenli yıllardan sonra MRP daha geniş bir yaklaşımla ele alınmış 

üretim planlama, programlama ve kontrol faaliyetlerini kapsayan 

MRP II (İmalat Kaynakları Planlaması) sistemi geliştirilmiştir. Daha 

sonra teknoljik gelişmleler ve ihtiyaçlar doğrultusunda MRP II daha 

işlevsel hale getirilerek işletmelerin tüm fonksiyonlarını kapsayacak 

şekilde ERP yazılımları oluşturulmuştur (Aracıoğlu, Demirhan, 2010 : 

78-79).  

Uluslararası literatürde, uygulamalarda ve is dünyasında ERP 

(Enterprise Resource Planning) terimi ile ifade edilen ERP, 
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isletmelerin sahip oldukları kaynakları etkin kullanabilmeleri amacına 

hizmet eden; isletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda 

müşteri isteklerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi 

bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin 

ve verimli şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi 

fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir. İşletme birimlerinin 

birbirleri ile iletişimine ve bilgi paylaşımı temeline dayanan ERP, 

isletmelerin finans, üretim, satın alma, satış, lojistik, insan kaynakları 

vb. is süreçlerinin entegre edilerek tek bir çatı altında toplanmasını 

sağlar (Keçek, Yıldırım, 2010:194). Sürekli değişen müşteri talepleri 

karşısında işletme faaliyetlerini organize etmenin en kolay yolu ERP 

yazılımları sayesinde mümkün olabilmektedir. ERP yazılımları ile 

işletmeler faaliyetlerini, belirledikleri amaç ve hedefler doğrultusunda 

değişime duyarlı duruma getirebilirler (Sağlam, 2008 : 5). 

2. ERPNIN ÖZELLİKLERİ 

 

Kurumsal kaynak planlaması yazılımları farklı sektörlerin farklı 

ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek seviyede özelleştirilebilirler. Bu her 

sektörün her faaliyet alanına uyum gösterebilme açısından oldukça 

yararlı bir özelliktir. Genel yapı itibari kurumsal kaynak planlaması 

yazımlarının belirleyici özellikleri şöyle sıralanabilir (Aydoğan, 2008 : 

111 - 112). 

 

• Tüm sektörleri kapsar ve firmaya özgü kurulum yapılabilir.  

• Standart paketler farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre dizayn 

edilebilir. 
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• ERP bir uygulama yazılımıdır. 

• ERP tüm verileri bir arada tutan bütünleşik bir veri tabanı 

sistemi mantığı ile çalışmaktadır.  

• ERP iş süreçleri ile ilgili problemler hususunda çözüm getirir. 

• ERP bütünleşik bir bakış açısına sahip olduğu için diğer 

yazılımlara göre daha işlevseldir. 

• ERP yazılımları uluslarası muhasebe standartlarına göre dizayn 

edildiği için farklılık arzeden durumlara mantıklı çözümler 

getirme kabiliyetine sahiptir.  

• ERP yazılımları tüm sektörlere hizmet verecek şekilde 

geliştirilebilir. 

• ERP yazılımlarının süreklilik arz eden süreçleri desteklemesi ön 

plana çıkan hususlardandır. 
 

ERP için önceden bahsettiğimiz bu özellikleri sistemi işletmelerin tüm 

fonksiyonel iş birimlerini kapsaması nedeniyle çok karmaşık ve çok 

fonksiyonlu bir yapıya sahip olması gerekmektedir (Saçıkara, 2006 : 

12). 

3. ERP VE VERİ TABANI ESASLI MUHASEBE BİLGİ 
SİSTEMİ 

ERP sistemlerinin yaygınlaşması muhasebe birimleri üzerindeki defter 

tutma yükünü minimum indirmiş ve muhasebenin işletmedeki rolünün 

değişmesine neden olmuştur. Bu bağlamda veri tabanı esaslı 

muhasebe bilgi sisteminin gelişimi muhasebe birimlerine, defter 

tutmanın ötesinde aynı zamanda sisteme giriş yapılan verilerden elde 
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edilen bilgiyi analiz etme, yorumlama ve bilgileri kullanma 

sorumluluklarını da yüklemektedir. 
 

İşletmelerin etkin ve verimli çalışabilmeleri, tüm departmanların 

sorumluluklarını yerine getirmelerine ve departmanlar arasındaki 

eşgüdüm ve bilgi ve veri akışıyla doğrudan ilgilidir. Bu noktada, 

güvenilir ve kolay erişilebilir veri tabanlı muhasebe bilgi sistemi, tüm 

departmanlara bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve iletişim 

maliyetlerini düşürme konularında önemli katkılar sağlamaktadır 

(Poston ve Grabski,2001:282). ERP sistemi, bütün finansal bilgi 

kullanıcılarına kullanılabilir bilgi sunarak işletmedeki departmanlar 

arası bilgi alış verişi maliyetlerin azalmasına katkı sağlamakta ve 

gereksinim duyulan bilgiyi istenilen zamanda verebilmektedir. (Sevim 

ve Bülbül, 2016:62). 
 

ERP sistemi, bütünleşik bir veritabanı sayesinde işletmenin tüm 

faaliyetleri ile ilgili bilgileri bir bilgi havuzunda toplayan ve işletme 

kaynaklarının doğru şekilde yapılandırılmasına imkan tanıyan bir 

sistematik bir yazılımdır. Dolayısıyla ERP, bütünleşik bir veritabanı 

ile muhasebe bilgi sistemine de destek vermektedir. (Sevim ve Bülbül, 

2016:62). 

 

Güçlü ERP yazılımlarının geliştirilmesi geleneksel yaklaşımdan 

bütünleşik bir veri tabanı yaklaşımına geçişi hızlandırmıştır. 

Dolayısyla ERP sistemleri işletme faaliyetlerini kapsayan finansal ve 

finansal olmayan tüm bilgiye eş zamanlı olarak erişimi sağlamakta ve 

işletmelerin maliyet yönetim süreçlerine katkı sağlamaktadır. 
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4. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI 

Rekabetin çok çetin bir şekilde geçtiği bu dönemlerde işletmelerin 

maliyetlerini aşağı çekmesi gerekmektedir. Bunun için ise artık 

günümüzde bilişim teknolojileri ve bunun bir parçası olan ERP 

sistemlerinin kullanılması kaçınılmaz olmuştur.  Hızlı ve doğru karar 

alabilmek için en önemli gereksinim olan doğru bilgiye istenilen 

zaman ve şekilde ulaşmaktır. Bu ihtiyacın gün geçtikçe artmasıyla 

teknolojideki hızlı gelişime paralel olarak bilgi teknolojilerinde de 

önemli ilerlemeler kaydedilip yönetim bilgi sistemleri meydana 

getirilmiş ve birçok işletmede kullanılmaya başlanmıştır.  
 

Bu araştırma işletmeleri ERP kullanmaya zorlayan nedenleri 

araştırmak için yapılmıştır. Araştırma Malatya ve Adıyaman illerinde 

faaliyetleri olan tekstil sektörünü içine alan bir araştırma olup 

ERP’nin kullanma sebepleri, kullanıcıların ve müşterilerin 

memnuniyet dereceleri üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada 

işletmelerin ERP kullanmaları için gerekli olan nedenler araştırılarak 

sonuçların analizi ile işletmelerin buna göre nasıl bir yol çizmesi 

konusunda öneriler getirilmiştir. 
 

4.1. Araştırmanın Yapılması İçin Soruların Hazırlanması 
 

Anket soruları, demografik yapıya uygun olarak hazırlanmıştır. Anket 

sorularında gizli bilgiler istenmeyip daha çok betimleyici özellikler 

öne çıkarılmıştır.  
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4.2. Araştırmanın Kapsamı, Kısıtları ve Yöntemi 
 

Araştırmanın evrenini Malatya, Adıyaman illerinde imalat sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerden oluşturulmaktadır. Anket uygulama-

sında, Türkiye’de ERP kurulumunu etkileyen nedenlerin belirlenmesi 

amaçlanmış ve bu bağlamda 3 ana başlık altında toplam 33 soru 

hazırlanarak ERP kullandığını tespit ettiğimiz, tekstil sektöründe 

hizmet gösteren 62 işletmede araştırma gerçekleştirilmiş ve 12 

işletmenin verileri değerlendirme dışı tututlarak toplam 50 işletme 

bağlamında uygulama yapılmıştır. 
 

Anket soruları Malatya ve Adıyaman da faaliyet gösteren tekstil 

firmalarında yazılımı bire bir kullanan kişilere uygulanmıştır.  
4.2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

Çalışma evreni Malatya ve Adıyamanda faaliyette bulunan tekstil 

firmalarının çalışanı olan ve bu yazılım programını kullanan 

personelden müteşekkildir. ERP yazılımını kullandığını tespit 

ettiğimiz 50 işletmede araştırma gerçekleştirilmiştir. Örneklem 

seçilirken belirli rastgele seçim yöntemi tercih edilmiştir. Sonuçların 

gerçekçiliğinin en yüksek olması hedeflendiğinden, katılımcıların 

yazılım programını birebir kullanıyor olması gerektiği vurgulanmıştır. 
 

4.2.2. Veri Toplama Yöntemi ve Araçlar 

 

Araştırmanın veri toplama tekniği anket uygulamasıdır. Anket soruları 

katılımcıların demografik özelliklerini, ERP yazılımını kullananların 

kullanım nedenlerinin durumlarını ölçecek nitelikte hazırlanarak hem 
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mail yoluyla gönderilmiş olup hem de Malatya ve Adıyaman 

illerindeki firmalarla fiili olarak teslim edilmiştir.  
 

Anketlerin birinci bölümde demografik özellikleri ve işletme bilgileri 

içeren 7 soru, ikinci bölümde ERP yazılımlarından memnuniyet 

düzeyini ve yaşanan problemlerle ilgili 1 adet soru ve üçüncü bölümde 

ERP kullanım sebeplerinin ortaya çıkardığı faydalar beşli Likert 

ölçeğine göre hazırlanmış 25 adet soru bulunmaktadır. 
 

 

4.2.3. Analiz Yöntemi  
 

Bu çalışmada, anketlerden elde edilen veriler öncelikle SPSS 16.0 

(Statistical Package for Social Sciences) programına girilmiştir. 

Verilere ait değişkenlerden uygun görülenler, daha güçlü ve anlamlı 

istatistikî analiz sonuçları edebilmek için değiştirilmiş veya alt gruplar 

bazında birleştirilmiştir. Anketten elde edilen veriler doğrultusunda 

frekans analizi ve demografik değişkenlerin, bağımlı değişken 

üzerindeki etkisi ile değişkenlerin kendi aralarındaki anlamlılıklarını 

belirlemek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır.  
 

4.3. Araştırma Bulguları ve Değerlendirme 

4.3.1. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Demografik Özelliklerine 

Göre Değerlendirilmesi 

 

Bu bölümde cinsiyet, yaş, eğitim durumu, işlemedeki çalışan sayısı, 

kurumsal kaynak planlaması’ nın kullanım yılı, bilgi işlem alanında 

çalışan sayısı, ve kurumsal kaynak planlaması’ nın kaç kişi tarafından 

kullanıldığı ile ilgili demografik değişkenlere ait frekans dağılımları 
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tablolar eşliğinde gösterilmektedir. Katılımcıların cinsiyete göre 

dağılımları Tablo 1' de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Frekansı Dağılımı 
Cinsiyet Frekans Yüzde (%) 

Erkek 32 64.0 

Kadın 18 36.0 

Toplam 50 100 

 

Tablo 1’ de görüldüğü üzere anket çalışmasına katılanların % 64’ü 

erkek, % 18’I ise kadındır. Bu oran araştırmanın yapılan işletmelerde 

erkek personelin daha fazla istihdam edildiğini göstermektedir.  

Katılımcıların yaşlarına göre frekans dağılımı Tablo 2 ' de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılanların Yaş Frekansı Dağılımı 
Yaş Dağılımı Frekans Yüzde (%) 

20-29  16 32.0 

30-39  19 38.0 

40-49 15 30.0 

Toplam 50 100 

 

Tablo 2' de verildiği üzere 30-39 yaş arasındaki katılımcılar 

örneklemin % 38’ini oluşturmaktadır. Sonuçlar genel itibariyle 

değerlendirildiğinde ERP kullanıcılarının 30-39 yaşa aralığında daha 

çok olduğu görülmektedir  
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 Katılımcıların eğitim durumlarına göre frekans dağılımı Tablo 3' de 

gösterilmiştir. 

Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumu Frekansı Dağılımı 
Eğitim Durumu Frekans Yüzde (%) 

Lise 5 10.0 

Üniversite 43 86.0 

Lisansüstü 2 4.0 

Toplam 50 100 

Tablo 3' de görüldüğü gibi ERP yazılımı kullananların büyük 

çoğunluğunu (% 86) üniversite mezunu olduğu ve lise düzeyinde ise 

kullanımın çok düşük olduğu görülmektedir.   

Katılan işletmelerin çalışan sayılarına göre frekans dağılımı Tablo 4’ 

de gösterilmiştir 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan İşletmelerin Çalışan Sayılarına Göre Frekansı 
Dağılımı 

Çalışan Sayısı Frekans Yüzde (%) 

50-199  8 16.0 

200-299  19 38.0 

300-399  23 46.0 

Toplam 50 100 

Tablo 4’ de görüldüğü gibi çalışan sayısı bakımından % 46’sı 300-399 

kişi aarsında olduğu görülmektedir.  
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Kurumsal kaynak planlaması’ nın kullanım yılına göre frekans 

dağılımı Tablo 5' de gösterilmiştir.  

Tablo 5: Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması Kullanım 
Yılına Göre Frekansı Dağılımı 

KKP Kullanım Yılı Frekans Yüzde (%) 

1-5  8 16.0 

6-11  33 66.0 

12-17  9 18.0 

Toplam 50 100 

Tablo 5’ de görüldüğü gibi kurumsal kaynak planlamasının kullanımı 

konusunda işletmelerin % 66 oranında ve 6-11 yıl üzerinde 

yoğunlaştığı gözükmektedir. Tablo genel olarak değerlendirildiğinde 

yeni kurulan işletmelerin ERP yazılım kullanımı konusunda ihtiyatlı 

davrandıkları ve 12-17 yıl arasında faaliyet gösteren işletmelerin ise 

ERP yazılımları konusundaki değişime çok ilgi göstermedikleri 

görülmektedir. 

Kurumsal kaynak planlamasının kaç kişi tarafından kullanıldığına 

göre frekans dağılımı Tablo 6’ da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Araştırmaya Katılan İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlamasının Kaç 
Kişi Tarafından Kullanıldığına Göre Frekans Dağılımı 

KKP Kullanan  

Kişi Sayısı 
Frekans Yüzde (%) 

1-5  3 6.0 

6-12  28 56.0 

13-19  19 38.0 

Toplam 50 100 



 

 147 

 

Tablo 6’ ya göre işletmelerde ERP yazılımı kullanan sayısı %56 

oranında 6-12 kişi olarak görülmektedir. Bu oranın düşük yada fazla 

olması işletmedeki ERP yazılımı konusunda eğitim almış kişi sayısı 

ile yakında ilişkilidir. 

 4.3.2. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kurumsal Kaynak 
Planlamasını Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar 

 

Araştırmaya katılan işletme ve çalışanlarının verdiği cevaplardan yola 

çıkılarak, kurumsal kaynak planlaması kullanımından kaynaklı 

sorunlar Tablo 7' de gösterilmektedir. 
  

Tablo 7: Kurumsal Kaynak Planlamasının Kullanımında Yaşanan Sorunların 
Frekans Dağılımı 

 Yaşanan Sorunlar Kabul Frekans 
Yüzde 

(%) 

1 
Yazılımın İşletmeye Adaptasyonundaki 

Problemler 

Evet 32 64.0 

Hayır 18 36.0 

2 Alt Yapı Yetersizliği 
Evet 13 26.0 

Hayır 37 74.0 

3 
Çalışanların Yazılıma 

Adaptasyonundaki Problemler 

Evet 29 58.0 

Hayır 21 42.0 

4 Önceki Sistemi Benimsemiş Olmak 
Evet 34 68.0 

Hayır 16 32.0 

5 Kullanıcıların Eğitimi 
Evet 14 28.0 

Hayır 36 72.0 

6 İş Süreçlerinin Değiştirilmesi Gerektiği 
Evet 9 18.0 

Hayır 41 82.0 

7 Yazılım Hataları Evet 11 22.0 
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Hayır 39 78.0 

8 
Danışman Firmanın Kalitesinin 

Yetersizliği 

Evet 17 34.0 

Hayır 33 66.0 

9 
Kullanıcıların Bilgi İhtiyaçları  

İstenen Düzeyde Karşılanamadı 

Evet 15 30.0 

Hayır 35 70.0 

10 Gerekli Bakım ve Destek Yapılmadı 
Evet 7 14.0 

Hayır 43 86.0 

11 Herhangi Bir Sorunumuz Yok 
Evet 18 36.0 

Hayır 32 64.0 

12 Diğer 
Evet 0 0.0 

Hayır 0 0.0 

Tablo genel olarak değerledirildiğinde ERP yazılımı kullanımında en 

büyük sorununun %68 oranıyla birinci sırada yer alan “önceki sistemi 

benimsemiş olmak” olduğu gözükmektedir. Bu sonuç işletme 

sistemlerinin ve çalışanlarının işletmelerdeki değişime direndiklerini 

ve alışılmış becelerini değiştirmede zorlandıklarını ortaya 

koymaktadır. Kullanıcıların “İş Süreçlerinin Değiştirilmesi Gerektiği” 

sorusuna verdikleri yanıtın yüzdesinin %82 olması değişime karşı bir 

direncin olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca “Çalışanların Yazılıma 

Adaptasyonundaki Problemler (%)” ve “Yazılımın İşletmeye 

Adaptasyonundaki Problemler” konusundaki verilen cevaplarda 

kısmende olsa gerek işletme sistemin gerekse de çalışanların ERP 

yazılımı konusunda adabtasyon problerinin olduğu göstermektedir, 
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4.3.4. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Kurumsal Kaynak 
Planlamasını Kullanmaya Zorlayan Nedenleri Değerlendirmesi       

 

Bu kısımda araştırmaya katılan işletmelerin kurumsal kaynak 

planlaması kullanımlarımdan sağlamış oldukları faydalar istatistikî 

olarak incelenmiş ve tablolar ile açıklamaları yapılmıştır. 

4.3.4.1. Güvenilirlik Analizi 
 

Güvenilirlik, bir değişken içindeki sorular arasındaki ortalamayı baz 

alarak ölçümün tutarlılığını hesaplamaktadır. Anket sorularının 

güvenilirlik analizine tabi tutularak bazı sorular çıkarılmıştır. Böylece 

ölçülmek istenen sonuçlar ile ilgili olarak daha gerçekçi ve anlamlı 

verilerin bir araya getirilmesi sağlanıp araştırmanın güvenilirliğinin 

artırılması amaçlanmış ve anket araştırmasında güvenilirlik analizi 

sonucu 70,8 bulunmuştur.  
 

 

4.3.4.2. ERP Araştırmasının Hipotezlere Göre Yorumlanması 
 

Araştırmada kullanılan anketin son bölümünde işletmeleri kurumsal 

kaynak planlamasını kullanmaya zorlayan nedenlere ilişkin cevaplar 

araştırılmıştır. Araştırma için anket kâğıdını yanıtlayanların kurumsal 

kaynak planlamasınınnı kullanmaya zorlayan nedenlere ilişkin kanıları 

ölçmek amacıyla her bir hipoteze ait beş alt hipotez belirlenmiş ve 

katılımcılardan bu yaklaşımları önem sırasına göre 

numaralandırmaları istenmiştir.  
 

H1 : Kurumsal kaynak planlamasının faydaları, işletmede 

çalışan personel sayısına göre farklılık gösterir. 
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H1a : Kurumsal kaynak planlamasının, maliyetleri azaltma 

faydası işletmede çalışan personel sayısına göre  farklılık arz 

eder. 

H1b : Kurumsal kaynak planlamasının, düzenli ve sağlıklı olarak 

rapor düzenlenebilme faydası işletmede çalışan personel 

sayısına göre farklılık arz eder. 

H1c : Kurumsal kaynak planlamasının, yöneticilerin karar verme 

ve denetimini kolaylaştırma faydası işletmede çalışan personel 

sayısına göre farklılık arz  eder. 

H1d : Kurumsal kaynak planlamasının, üretimdeki kayıpları ve 

hataları azaltma faydası işletmede çalışan personel sayısına göre 

farklılık arz eder. 

H1e : Kurumsal kaynak planlamasının, sipariş ve tedarik sürecini 

hızlandırma faydası işletmede çalışan personel  sayısına göre 

farklılık arz eder. 
 

Tablo 8: Kurumsal Kaynak Planlamasının Maliyetleri Azaltma Faydası ile 

İşletmede Çalışan Personel Sayısı İlişkisi 

     İşletmede Çalışan 

Personel Sayısı 
Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

50 - 199 Kişi 3.9500 6 

2.892 0.072 200 - 299 Kişi 3.8837 121 

300 - 399 Kişi 4.0066 144 

 

İşletmede çalışan personel sayısı grupları arasında yapılan tek yönlü 

varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.072 bulunmuştur. 

Kurumsal kaynak planlamasının maliyetleri azaltması açısından 

çalışan personel grupları arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre 
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anlamlı derecede fark bulunamamıştır. Bu nedenle H1a hipotezi kabul 

edilmez. ERP yazılımları işletmelere gereksinim duydukları bilgi elde 

etmede zaman tasarrufu sağlayarak hızlı karar almalarına olanak 

sağlayarak önemli bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Tablo 8’de elde 

edilen sonuç işletme çalışanlarına ERP yazılımlarının maliyet avantaji 

sağladığı hususunda daha fazla eğitim verilmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. 
 

Tablo 9:  Kurumsal Kaynak Planlamasının Düzenli ve Sağlıklı Olarak Rapor 
Düzenlenebilme Faydası ile İşletmede Çalışan Personel Sayısı İlişkisi 

İşletmede Çalışan 

Personel Sayısı 

Grup  

Ortalamaları 

Standart  

Sapma 
F P 

50 - 199 Kişi 4.4225 0.6814 

4.435 0.027 200 - 299 Kişi 4.6128 0.4789 

300 - 399 Kişi 4.4450 0.5654 

 

Tablo 10: Scheffe Testi 

İşletmede Çalışan Personel Sayısı 
Subset for alpha = .05 

Grup 1 Grup 2 

300 - 399 Kişi 4.2368 4.4582 

50 - 199 Kişi 4.2500 4.2552 

200 - 299 Kişi 4.5680 4.5541 

İşletmede çalışan personel sayısı grupları arasında yapılan tek yönlü 

varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.027 bulunmuştur. 

Kurumsal kaynak planlamasının düzenli ve sağlıklı olarak rapor 

düzenlenebilmesi ile işletmede çalışan personel sayısı arasında % 5 

anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark bulunmaktadır. Bu 

nedenle H1b hipotezi kabul edilir. Bu gruplar arasında yapılan Scheffe 
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testi sonucunda 200 – 299 kişileri gösteren grup ile 500 kişi ve üstü 

olan gruplara göre, işletmede çalışan personel sayısına bağlı olarak 

kurumsal kaynak planlamasının düzenli ve sağlıklı olarak rapor 

düzenlenebilme faydası farklılık göstermez.        

Tablo 11: Kurumsal Kaynak Planlamasnın Yöneticilerin Karar Verme ve Denetimi 

Kolaylaştırma Faydası ile İşletmede Çalışan Personel Sayısı İlişkisi 
İşletmede Çalışan 

Personel Sayısı 
Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

50 - 199 Kişi 3.7531 0.5425 

4.522 0.019 200 - 299 Kişi 3.2280 0.6198 

300 - 399 Kişi 3.8542 0.6001 

 

İşletmede çalışan personel sayısı grupları arasında yapılan tek yönlü 

varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.019 bulunmuştur. 

Kurumsal kaynak planlamasının yöneticilerin karar verme ve 

denetimini kolaylaştırma faydası ile işletmede çalışan personel sayısı 

arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark 

bulunmaktadır. Bu nedenle H1c hipotezi kabul edilir.  

 

Tablo 12: Kurumsal Kaynak Planlamasının Üretimdeki Kayıpları ve Hataları 
Azaltma Faydası ile İşletmede Çalışan Personel Sayısı İlişkisi 

İşletmede Çalışan  

Personel Sayısı 

Grup  

Ortalamaları 

Standart  

Sapma 
F P 

50 - 199 Kişi 3.7526 0.7982 

2.041 0.087 200 - 299 Kişi 3.1259 0.6325 

300 - 399 Kişi 3.8621 0.5550 

 

İşletmede çalışan personel sayısı grupları arasında yapılan tek yönlü 

varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.087 bulunmuştur. 

Kurumsal kaynak planlamasının üretimdeki kayıpları ve hataları 
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azaltması açısından çalışan personel grupları arasında % 5 anlamlılık 

düzeyine göre anlamlı derecede fark bulunamamıştır. Bu nedenle H1d 

hipotezi kabul edilmez. 

 

Tablo 13: Kurumsal Kaynak Planlamasının Sipariş ve Tedarik Sürecini Hızlandırma 
Faydası ile İşletmede Çalışan Personel Sayısı İlişkisi 

İşletmede Çalışan 

Personel Sayısı 
Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

50 - 199 Kişi 3.6256 0.7951 

0.544 0.659 200 - 299 Kişi 3.9025 0.5269 

300 - 399 Kişi 4.0694 0.6125 

 

İşletmede çalışan personel sayısı grupları arasında yapılan tek yönlü 

varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.659 bulunmuştur. 

Kurumsal kaynak planlamasının sipariş ve tedarik sürecini 

hızlandırması açısından çalışan personel grupları arasında % 5 

anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark bulunamamıştır. Bu 

nedenle H1e hipotezi kabul edilmez. 

 

H2 :  Kurumsal Kaynak Planlamasının faydaları, Kurumsal 

Kaynak Planlaması, kullanma yılına göre farklılık gösterir.  

H2a : Kurumsal Kaynak Planlamasının, maliyetleri azaltma 

faydası, işletmenin kurumsal kaynak planlamasını kullanma 

yılına göre farklılık arz eder. 

H2b : Kurumsal Kaynak Planlamasını, düzenli ve sağlıklı olarak 

rapor düzenlenebilme faydası, işletmenin Kurumsal Kaynak 

Planlamasını kullanma yılına göre farklılık arz eder. 
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H2c : Kurumsal Kaynak Planlamasının, yöneticilerin karar verme 

ve denetimini Kolaylaştırma faydası, işletmenin Kurumsal 

Kaynak Planlamasını kullanma yılına göre farklılık arz eder. 

H2d : Kurumsal Kaynak Planlamasının, üretimdeki kayıpları ve 

hataları azaltma faydası, işletmenin Kurumsal Kaynak 

Planlamasını kullanma yılına göre farklılık arz eder. 

H2e :  Kurumsal Kaynak Planlamasının, sipariş ve tedarik 

sürecini hızlandırma faydası, işletmenin Kurumsal Kaynak 

Planlamasını kullanma yılına göre farklılık arz eder. 
 

Tablo 14: Kurumsal Kaynak Planlamasının Maliyetleri Azaltma Faydası ile 
Kurumsal Kaynak Planlamasını Kullanım Yılı İlişkisi 

KKP Kullanım Yılı 
Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

1 - 5 Yıl 3.1256 0.4852 

3.821 0.021 6 - 11 Yıl 4.1253 0.7569 

12 - 17 Yıl 3.8136 0.5165 

 

Kurumsal kaynak planlamasını kullanım yılı grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.021 

bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlamasının maliyetleri azaltma 

faydası ile Kurumsal kaynak planlaması kullanım yılı arasında % 5 

anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark bulunmaktadır. Bu 

nedenle H2a hipotezi kabul edilir.  

 

Tablo 15: Kurumsal Kaynak Planlamasının Düzenli ve Sağlıklı Olarak Rapor 
Düzenlenebilme Faydası ile Kurumsal Kaynak Planlaması Kullanım Yılı İlişkİsi 

 KKP Kullanım Yılı 
Grup  

Ortalamaları 

Standart  

Sapma 
F P 
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1 - 5 Yıl 4.3126 0.5126 

2.416 0.081 6 - 11 Yıl 4.2546 0.6632 

12 - 17 Yıl 4.5612 0.5842 

 

Kurumsal kaynak planlaması kullanım yılı grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.081 

bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlamasının düzenli ve sağlıklı 

olarak rapor düzenlenebilme faydası açısından kurumsal kaynak 

planlaması kullanım yılı grupları arasında % 5 anlamlılık düzeyine 

göre anlamlı derecede fark bulunmamaktadır. Bu nedenle H2b hipotezi 

kabul edilmez. 

 

Tablo 16: Kurumsal Kaynak Planlamasının Yöneticilerin Karar Verme ve 
Denetimini Kolaylaştırma Faydası ile Kurumsal Kaynak Planlaması Kullanım Yılı 

İlişkisi 

KKP Kullanım Yılı 
Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

1 - 5 Yıl 3.8126 0.5678 

1.559 0.205 6 - 11 Yıl 3.8621 0.7812 

12 - 17 Yıl 3.1265 0.6526 

 

Kurumsal kaynak planlaması kullanım yılı grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.205 

bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlamasının yöneticilerin karar 

verme ve denetimini kolaylaştırma faydası açısından Kurumsal 

kaynak planlaması kullanım yılı grupları arasında % 5 anlam düzeyine 

göre anlamlı derecede fark bulunamamıştır. Bu nedenle H2c hipotezi 

kabul edilmez. 
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Tablo 17: Kurumsal kaynak planlamasının Üretimdeki Kayıpları ve Hataları 
Azaltma Faydası ile Kurumsal Kaynak Planlamasını Kullanım Yılı İlişkisi 

KKP Kullanım Yılı 
Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

1 - 5 Yıl 3.8889 0.6754 

2.698 0.071 6 - 11 Yıl 3.8429 0.5198 

12 - 17 Yıl 4.2206 0.7282 

 

Kurumsal kaynak planlaması kullanım yılı grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.071 

bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlamasının üretimdeki kayıpları ve 

hataları azaltma faydası açısından kurumsal kaynak planlaması 

kullanım yılı grupları arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı 

derecede fark bulunamamıştır. Bu nedenle H2d hipotezi kabul edilmez. 

 

Tablo 18: Kurumsal Kaynak Planlaması Sipariş ve Tedarik Sürecini 
Hızlandırma Faydası ile Kurumsal Kaynak Planlamasını Kullanım Yılı İlişkisi 

                     

KKP Kullanım Yılı 
Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

1 - 5 Yıl 3.8236 0.1262 

1.139 0.328 6 - 11 Yıl 3.1256 0.2636 

12 - 17 Yıl 3.1252 0.2369 

 

Kurumsal kaynak planlaması kullanım yılı grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.328 

bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlamasının üretimdeki kayıpları ve 

hataları azaltma faydası açısından Kurumsal kaynak planlaması 

kullanım yılı grupları arasında %5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı 

derecede fark bulunmamaktadır. Bu nedenle H2e hipotezi kabul 

edilmez. 
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H3 : Kurumsal kaynak planlamasının faydaları, Kurumsal 

kaynak planlamasının kullanan kişilerin sayısına göre farklılık 

gösterir.      

H3a : Kurumsal kaynak planlamasının, maliyetleri azaltma 

faydası, kurumsal kaynak planlamasını kullanan kişilerin 

sayısına göre farklılık arz eder. 

H3b : Kurumsal kaynak planlamasının, düzenli ve sağlıklı olarak 

rapor düzenlenebilme faydası, kurumsal kaynak planlamasının 

kullanan kişilerin sayısına göre farklılık arz eder. 

H3c : Kurumsal kaynak planlamasının, yöneticilerin karar verme 

ve denetimini kolaylaştırma faydası, kurumsal kaynak 

planlamasının kullanan kişilerin sayısına farklılık arz eder. 

H3d : Kurumsal kaynak planlamasının, üretimdeki kayıpları ve 

hataları azaltma faydası Kurumsal kaynak planlamasını kullanan 

kişilerin sayısına göre farklılık arz eder. 

H3e :  Kurumsal kaynak planlamasının, sipariş ve tedarik 

sürecini hızlandırma faydası kurumsal kaynak planlamasını 

kullanan kişilerin sayısına göre farklılık arz eder. 

 

Tablo 19: Kurumsal Kaynak Planlamasının Maliyetleri Azaltma Faydası İle 
Kurumsal Kaynak Planlamasını Kullanan Kişi Sayısı İlişkisi 

KKP Kullanan Kişi 
Sayısı 

Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

1- 5  Kişi 4.7236 0.5252 

1.728 0.284 6 - 12 Kişi 3.1257 0.6159 

13 - 19 Kişi 3.8213 0.7426 
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Kurumsal kaynak planlamasını kullanan kişi grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.284 

bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlamasını maliyetleri azaltma 

faydası açısından Kurumsal kaynak planlamasını kullanan gruplar 

arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark 

bulunamamıştır. Bu nedenle H3a hipotezi kabul edilmez. 

  

Tablo 20: Kurumsal Kaynak Planlamasının Düzenli ve Sağlıklı Olarak Rapor                       
Düzenlenebilme Faydası İle Kurumsal Kaynak Planlamasının Kullanan Kişi Sayısı 

İlişkisi 

KKP Kullanan Kişi Sayısı 
Grup  

Ortalamaları 

Standart  

Sapma 
F P 

1- 5 Kişi 4.1987 0.7523 

3.409 0.021 6 - 12 Kişi 4.4455 0.4146 

13 - 19 Kişi 4.0926 0.6598 

 

Kurumsal kaynak planlamasını kişi sayısının grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.021 

bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlamasının düzenli ve sağlıklı 

olarak rapor düzenlenebilme faydası ile kurumsal kaynak 

planlamasının kullanım yılı arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre 

anlamlı derecede fark bulunmaktadır. Bu nedenle H3b hipotezi kabul 

edilir.  

Tablo 21: Kurumsal Kaynak Planlamasının Yöneticilerin Karar Verme ve 
Denetimini Kolaylaştırma Faydası ile Kurumsal Kaynak Planlamasının Kullanan 

Kişi Sayısı İlişkisi 

KKP Kullanan Kişi Sayısı 
Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

1- 5 Kişi 3.1269 0.5189 

1.578 0.298 6 - 12 Kişi 3.7821 0.6512 

13 - 19 Kişi 3.1297 0.6189 
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Kurumsal kaynak planlamasının kullanan kişi grupları arasında 

yapılan tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 

0.298 bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlamasının yöneticilerin 

karar verme ve denetimini kolaylaştırma faydası açısından kurumsal 

kaynak planlamasını kullanan gruplar arasında % 5 anlamlılık 

düzeyine göre anlamlı derecede fark bulunamamıştır. Bu nedenle H3c 

hipotezi kabul edilmez. 

 

Tablo 22: Kurumsal Kaynak Planlamasının Üretimdeki Kayıpları ve Hataları 
Azaltma Faydası ile Kurumsal Kaynak Planlamasını Kullanan Kişi Sayısı İlişkisi 

KKP Kullanan Kişi 
Sayısı 

Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

1- 5 Kişi 3.6500 0.4258 

1.192 0.128 6 - 12 Kişi 3.9210 0.6281 

13 - 19 Kişi 3.9129 0.5159 

 

Kurumsal kaynak planlaması kullanan kişi grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.128 

bulunmuştur. Kurumsal Kaynak Planlamasının üretimdeki kayıpları 

ve hataları azaltma faydası açısından kurumsal kaynak planlamasının 

kullanan gruplar arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı 

derecede fark bulunamamıştır. Bu nedenle H3d hipotezi kabul edilmez. 

Tablo 23: Kurumsal Kaynak Planlamasının Sipariş ve Tedarik Sürecini Hızlandırma 
Faydası ile Kurumsal Kaynak Planlamasının Kullanan Kişi Sayısı İlişkisi 

KKP Kullanan Kişi 
Sayısı 

Grup  

Ortalamaları 
Standart  

Sapma 
F P 

1- 5 Kişi 4.5891 0.2254 

1.589 0.255 6 - 12 Kişi 3.1289 0.5125 

13 - 19 Kişi 4.0598 0.6325 
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Kurumsal kaynak planlaması kullanan kişi grupları arasında yapılan 

tek yönlü varyans analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.255 

bulunmuştur. Kurumsal kaynak planlaması sipariş ve tedarik sürecini 

hızlandırma faydası açısından kurumsal kaynak planlamasını kullanan 

gruplar arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark 

bulunamamıştır. Bu nedenle H3e hipotezi kabul edilmez. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan veri tabanı 

esaslı muhasebe bilgi sistemleri, yöneticilere taktiksel karar verme 

noktasında en doğru bilgiyi en doğru zamanda sunmayı 

amaçlamaktadır. İşletmelerin büyük ölçekli bir yapıya ulaşmaları, 

bilgiyi tek bir havuzda toplayabilmek ve gereksinim duyulduğu anda 

ve miktarda bu bilgiden faydalanabilmek noktasında işletmeleri 

kurumsal kaynak planlaması sistemlerini tercih etmeye zorlamaktadır. 

ERP yazılımları tüm işletme fonkisyonları tek elden yürütülebilme 

imkanını sağlamaktadır. Bütünleşik sisteme sahip olan bu yazılımlar 

işletmelerin gereksinim duydukları karmaşık bilgileri 

standarlaştırmakta ve işletmelerdeki veri ve bilgi farklılığını ortadan 

kaldırarak ortak bir bilgi havuzu oluşmasına imkan tanımaktadır. Bu 

ortak bilgi havuzu, bilginin gereksiz ve mükerrer kaydını önlenmekte 

ve işletme birimlerinin en doğru ve güncel bilgiye ulaşma imkanı 

sağlamaktadır. Ayrıca ERP yazılımları her düzeydeki yöneticiye hızlı 

karar verme ve esnek ve detaylı rapor sunma imkanı vermektedir. 
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Bu çalışmada işletmelerin kurumsal kaynak planlamasını 

kullanmasının sebepleri araştırılmış ve anket ile bu sorulara cevap 

aranarak bulunmaya çalışılmıştır. Anketin birinci kısmında 

işletmelerde kurumsal kaynak planlaması kullanım bilgileri ve 

işletmede çalışanlara ait bilgiler istenmiş ve buna göre hipotezler 

üretilmiştir. Anketin ikinci kısmı ile ilgili olarak kurumsal kaynak 

planlaması kullanımından memnuniyet seviyesinin derecesi 

istenmiştir. Alınan cevaplar, kaynakların verimli kullanılması, 

birimler arasındaki koordinasyon, üretimdeki kayıplar ve hataları 

azaltma konularınının daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

sonuçlar ERP yazılımlarının öncelikli olarak kurulma amacına 

uygunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İkinci bölümün 

devamında yer alan Kurumsal kaynak planlaması’ dan kaynaklanan 

sorunların başında en çok yazılımın işletmeye adaptasyonu ve kişilerin 

yazılım programına karşı olan motivasyonları düşük olduğu 

görülmektedir. Bu tarz sorunu aşmaya yönelik aşamalı geçiş 

uygulanmasına rağmen yinede adaptasyon ve motivasyonda yaşanan 

sorunların aşılamadığı, eski sistemin benimsenmiş olması ve kişilerin 

yeni sistemi benimsememesi ve çalışanların değişime direnç 

gösterdikleri göstermektedir. Ayrıca kurumsal kaynak planlaması’ nın 

yönetiminde yani kurulduktan sonra bu yazılımın kullanılmasını 

yönlendiren kişilerin yaşadığı sorunlarda ise herhangi bir sorunun 

olmadığı fazlasıyla ağır basan cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

konuda sorunların elimine edilmesi için ERP yazılım firmalarının 

analizlerini iyi yapmaları ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde çözüm önerileri getirmeleri gerekmektedir. Anketin üçüncü 
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kısmında ise Kurumsal kaynak planlaması’nın faydaları değişik 

yönleri ile ele alınmış ve bunlar arasında fark olup olmadığına 

bakılmıştır. Bu bölümde sadece “Kurumsal Kaynak Planlamasının 

Düzenli ve Sağlıklı Olarak Rapor Düzenlenebilme Faydası İle 

Kurumsal Kaynak Planlamasının Kullanan Kişi Sayısı İlişkisi” 

arasındaki hipotez kabul edilmiş diğer hipotezler arasında anlamlı 

ilişki bulunamıştır. 

Sonuç olarak Kurumsal kaynak planlaması yazılımları tekstil 

sektöründe gerek kullanıcı, gerekse potansiyel kullanıcı işletmeler için 

daha bilinçli bir şekilde tanıtılmalı, hatta bunun için işletmelere 

ücretsiz eğitimler verilmelidir. ERP sisteminin işletme ile uyum 

sürecinde çalışanlar açısından sorun yaşanmaması için, teknik 

desteğin ve eğitimin önemi göz ardı edilmemelidir. Her işletmenin 

kendine has ihtiyaçların doğru analiz edilmeli, gerekli modüllerin 

kurulumu sağlanmalı ve sistemden beklentileri yüksek oranda 

karşılanmalıdır. Tekstil sektörünün Kurumsal kaynak planlaması 

yazılımlarına bakış açılarının ve sistemlerinin sektöre 

kazandırdıklarının kesin olarak ortaya konması için zaman gerekli 

olup bu konuda çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. 
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