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ÖN SÖZ 

Bu kitapta yönetim ve pazarlama alanına ait değerli çalışma ve 

araştırmalar bir araya getirilmiştir. İşletme, yönetim ve pazarlama 

alanlarında sayısız çalışma yapılmaktadır. Bu kitap da yapılan 

araştırmalara küçük bir katkı niteliğindedir. Nitekim yazılan ve 

kaydedilen her çalışma bir emek ve kıymeti barındırmaktadır. 

Kitabın ilk bölümünde Öğr. Gör. Gökhan Bilici ve Doç. Dr. Şerife 

Pekküçükşen örgüt teorileri içerisinde önemli bir yere sahip olan ve 

yönetim alanındaki pek çok araştırmanın dayanak noktası olan kaynak 

bağımlılığı teorisini tarihi temellerine de dayanarak irdelemektedirler. 

İkinci bölümde Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Ertaş ve Dr. Öğr. Üyesi 

Erkan Perktaş sağlık kurumlarına hem stratejik yönetim hem de bilgi 

yönetimi perspektifinden bir bakış gerçekleştiriyorlar. Üçüncü 

bölümde Prof. Dr. Osman Karkacıer, Amasya, Çorum, Samsun ve 

Tokat illerini içeren TR83 Bölgesi’ndeki tarım faaliyetleri üzerine 

SWOT analizi yapıyor. Bölgenin tarım kapasitesine dair güçlü ve 

zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri masaya yatırıyor. Bu açıdan 

çalışma dikkate değer verileri bizimle paylaşıyor. Dördüncü bölümde 

Prof. Dr. Rahmi Yücel, yöneticilerinin stratejik öncelikleri ile firma 

performansı algıları arasındaki ilişkide muhasebe bilgi sisteminden 

yararlanma düzeylerinin etkilerini incelemiştir. Yöneticilerin bilgiye 

olan ihtiyacını destekleyen bilgi sistemlerinin önemini, muhasebe bilgi 

sistemi açısından değerlendiren bu çalışma yapısal eşitlik modellemesi 

üzerinden değerli sonuçları ortaya koymaktadır. Beşinci bölümde 

doktorant Mehmet Yetkin, farklı disiplinlerin konularını bir potada 
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eritmemeyi başararak “ahilik, protestan ahlâkı ve Ying&Yang 

felsefesini pazarlama etiği açısından değerlendiriyor. Son bölümde 

Öğr. Gör. Dr. Bilal Erdem, pazarlama faaliyetlerini son dönemde çok 

konuşulan ve ihtiyaç da duyulan etik perspektifinden inceliyor. Son 

bölümde ise Doç. Dr. Mustafa Demirkıran ve Doç. Dr. Umut Can 

Öztürk, sağlık turizmi alanında yazılan lisans üstü tezlerin yönetim ve 

ekonomi ana temaları kapsamında bibliyometrik analizini yapıyorlar. 

Temalarına göre çalışmaların 107’si “Yönetim” ana temalı, 17’si ise 

“Ekonomi” ana temalıdır. Toplamda 124 lisans üstü tezin incelendiği 

bu değerli çalışma önemli bilgileri bizimle paylaşıyor. 

Kitaba katkı sağlayan tüm yazarlara ve özverilerinden dolayı yayınevi 

çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÇAKIREL 

Editör 

Kırklareli, 2021 
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GİRİŞ 

Kaynak bağımlılığı teorisi simbiyotik bir bağımlılık içeren örgüt 

kuramları teorilerinden birisidir. Bir örgütün faaliyetlerine devam 

edebilmesi için bir başka örgütün kaynaklarına ihtiyaç duyacağı 

düşüncesini temel almaktadır.  Örgüt yönetiminin temel görevlerinden 

birisi örgütün varlığını sürdürebilmesi için iş birliğine gereken önemin 

verilmesidir. Kaynakların kıt olması iş birliğinde güç ilişkisini ortaya 

çıkarır. Bu güç bağımlılığın yanında belirsizliğe de neden olur. Bu 

nedenle yöneticiler ve örgütleri belirli paydaşlarla ilgilenirler çünkü 

bu paydaşlar geçmişte önemli belirsizlik kaynakları olmuştur ve 

örgütlerin mevcut bağımlılıkları için önemli olarak kabul edilirler. 

Kaynakların kıtlığı yöneticileri çevreleriyle bağlantı kurmaya ve diğer 

örgüt aktörleri ile bağları güçlendirmeye yönlendirir.  

Kaynak bağımlılığı teorisinin (KBT) temel çıkış noktası örgütlerin 

birçok noktada başka örgütlerin çıktılarına ihtiyaç duyması ve 

kendilerine yetememesi olarak görülmektedir. Örgütler dış çevreye 

bağımlı oldukları için kaynaklar noktasında mücadele içerisindedir. 

Örgütler varlıklarını devam ettirebilmeleri için diğer örgütlerle açık 

sistem çerçevesinde ürün, hizmet, pazar ağı, müşteri çevresi, bilgi vb. 

faktörler bağlamında ilişki kurarak otonomi ve istikrar kazanmak 

isterler. Kaynak esaslı kurulan örgütsel ilişkiler beraberinde birtakım 

risk ve tehditleri içermektedir. Örgütler varlıklarını devam 

ettirebilmek için müşterilerine verdikleri taahhütlerini yerine getirmek 

mecburiyetindedirler. Bu taahhütleri yerine getirirken kritik 

kaynakların kontrolünü dengeleyebilmek ya da ele geçirmek 
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durumundadırlar. Örgütler elde ettiği ya da elde edeceği kaynakları 

baz alarak taahhütlerde bulunurlar. Kritik kaynaklar taahhütlerin 

yerine getirilmesinde ve taahhütlerin bağımlılığa dönüşmesinde 

etkilidirler. Örgütler arası ilişkiler kaynak temini açısından oldukça 

önemlidir.  

1. KAYNAK KAVRAMI VE TÜRLERİ

Kaynak kavramı, Yuchtman ve Seashore’a (1967:900) örgütler 

tarafından kontrol edilme ve kullanılabilme niteliğine sahip olan 

varlıklar şeklinde ifade edilmektedir. Örgütlerin çevresiyle olan 

ilişkilerinde bu varlıklar önemli bir rol üstlenirler. Yuchtman ve 

Seashore (1967: 901) kaynakları dört açıdan inceleme konusu 

yapmışlardır: likidite, süreklilik, evrensellik ve kritiklik. 

i.Likidite: Bir kaynağın diğer bir kaynağa göre daha çabuk

erişilebilmesi, kullanılabilir, bulunabilir olmasıyla

ilişkilendirilebilir. Örneğin nakit para diğer emtialara göre daha

likit olması nedeniyle kaynak temininde daha çok tercih edilir.

ii. Süreklilik: Örgütlerin tedarik ettiği kaynakların bir kısmı bir

defa veya sürekli olarak temin edilebilmektedir. Özellikle üretim

işletmelerinde hammadde imalatı için dış çevrenin kaynaklarına

sürekli bir ihtiyaç söz konusu olabilmektedir. Öte yandan örgüt

bir yazılım programı tedarik ettiği zaman bu programı uzun

yıllar kullanabilmektedir. Örgüt için alınan bir demirbaşın da bu

süreklilik içerisinde değerlendirilmesi mümkündür.

iii. Evrensellik: Bazı kaynaklar neredeyse bütün örgütlerin sahip

olması gereken kaynaklar içerisinde yer alır. Bu evrensel



 
 7 

kaynaklar örgütlerin ticari etkinlikleri için oldukça önemlidir. 

Bu kaynaklar işlerin görülmesi için personel, personelin işlerini 

yapabilmesi için gerekli bilgisayar ve ofis ekipmanları, 

makineler, personelin teknik eğitimi, finansman olarak 

örneklendirilebilir. 

iv.Kritiklik: Örgütler için kaynakların önem dereceleri 

bulunmaktadır. Kaynakların sahip olduğu önem dereceleri 

yükseldikçe güçlü bir pazarlık aracı ve üstünlük olarak 

kullanılabilmektedir. Örgütler herhangi bir ortaklık kurdukları 

zaman kritik kaynağa sahip örgüt, karar alma noktasında etkin 

rol oynayacaktır. 

 

2. KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ 

Çalışmanın bu bölümünde kaynak bağımlılığı teorisini ortaya çıkışı, 

varsayımları ve temel kavramlarına ve teorinin genel çerçevede 

değerlendirilmesine, devam eden bölümlerde ise kaynak bağımlılığı 

bağlamında kritikliğin ve iş birliğinin önemine, yöneticilerin rollerine 

ve kaynak bağımlılığı teorisi ile ilgili yapılan çalışmalara 

değinilmektedir. 

2.1. Ortaya Çıkışı, Varsayımları ve Temel Kavramları 

Her ne kadar ilk gelişimi Jeff Pfeffer'ın örgütler arasındaki güç 

ilişkileri üzerine tezinden ve müteakip yayınlarından kaynaklanmış 

olsa da (Davis ve Cobb, 2010: 4) kaynak bağımlılığı teorisi, Pfeffer'in 

daha sonra Salancik ile kaleme aldığı “Örgütlerin Dış Kontrolü” 

eserinde açıklanmıştır (Pfeffer ve Salancik, 1978). Daha geniş 

bağlamlı organizasyon teorisi içinde yer alan kaynak bağımlılığı, daha 
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önce organizasyonlar ve dış güçler arasındaki güç ilişkilerinin yanı 

sıra örgütsel davranışları açıklamak için kullanılan ekonomik teorilere 

bir alternatif olarak tanıtılmıştır. “Örgütlerin Dış Kontrolü: Kaynak 

Bağımlılığı” (The External Control of Organizations: A Resource 

Dependence) kitabında Pfeffer ve Salancik örgütlerin çevrelerinden 

etkilendiğini ve kısıtlandığını ve kaynak bağımlılıklarını yönetme 

girişiminde bulunmalarını önermişlerdir. Bu argüman bir dizi 

varsayıma dayanmaktadır: (Pfeffer ve Salancik 2003: 33) 

i. İlk olarak, herhangi bir örgütün nihai amacı hayatta kalmaktır. 

Örgütler, dış çevreye, özellikle de örgütlerin kaynaklar için 

bağımlı olduğu çıkar gruplarına yanıt vermedeki etkinliklerinin 

bir sonucu olarak hayatta kalmak isteyeceklerdir. 
 

ii.  İkincisi, örgütlerin dış çevreye bağımlılığının sebebi örgütün iç 

kaynaklarının örgütsel amaçlarına ulaşmak için yetersiz 

olmasıdır. Mindlin ve Aldrich (1975: 386)’e göre bunun 

nedenlerinden biri örgütsel farklılaşma ve uzmanlaşmadır. 

Örgütsel nüfus içindeki farklılaşma ve uzmanlaşmanın, herhangi 

bir tek örgütün kendi kendine yeterli olma olasılığını azalttığını, 

böylece çoğu örgütün dahili olarak üretilemeyen kaynakları elde 

etmek için başkalarıyla işlemlere girmesi gerektirdiğine vurgu 

yaparlar. Başka bir deyişle, kaynak edinmenin örgütler arası 

etkileşimler için motivasyon olduğu varsayılmaktadır. 

iii.  Üçüncüsü, teori, çevredeki değerli kaynakların kıt olduğunu 

varsaymaktadır. Sonuç olarak, ihtiyaç duyulan kaynakların 
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kıtlığı, örgütsel kaynak edinimi açısından belirsizliği ortaya 

çıkarmaktadır. 

iv. Dördüncüsü, çevreden türetilen kaynak edinimindeki 

belirsizliğin üstesinden gelmek ve söz konusu ortamları 

yönetmek için kuruluşlar stratejik eylemler kullanır. 

Uyguladıkları stratejilerle çevreyi kontrol etme noktasında aktif 

adımlar atarlar (Sargut ve Özen, 2015: 21).   Bu stratejik 

eylemler örgütün dış çevreye bağımlılıklarını en aza indirerek 

veya başkalarının onlara bağımlılığını en üst düzeye çıkararak 

kullanılır. Bu, örgütsel davranışların dış çevre tarafından 

etkilendiğini ve kısıtlandığını göstermektedir. Bu nedenle çevre, 

yalnızca etkinleştiren faktör değil, aynı zamanda sınırlayıcı bir 

faktördür. Örgüt çevresel koşullarla sınırlıdır; bu kısıtlamalar 

örgütsel davranış ve tasarımı etkilemektedir (Üsdiken, 2007:79-

89).  

v. Son olarak çevreyi yönetmedeki başarı, dış çevreye yanıt 

vermedeki etkinlikle ilgilidir ve bu nedenle örgütler hayatta kalır 

(Pfeffer ve Salancik 2003: 33). 

 

Bu öncüller bağlamında KBT için üç ana kavramdan bahsetmek 

mümkündür. Bu kavramlar; 

i. Dış Ortam/Çevre 

 

Çevre, KBT’de önemli bir rol oynamaktadır. Pfeffer ve Salancik 

(1978: 1) bir örgütün davranışını anlamak için o davranışın 

bağlamının yani örgütün ekolojisinin anlaşılması gerektiğini 

vurgulamışlardır. Çevre, kaynaklar, başka örgütler, örgütlerarası 
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ilişkiler, bağımlılık, belirsizlik gibi örgütlerin faaliyetlerini etkileyen 

herşeydir (Meydan, 2017: 185). Örgütün hayatta kalması, çevreden 

gelen taleplere yanıt vermedeki etkinliğine bağlıdır. Etkili bir şekilde 

yanıt verebilmek için kuruluşlar çevreyi değerlendirebilmelidir. 

Pfeffer ve Salancik (1978: 66-68) örgütsel çevrenin birbiriyle ilişkili 

boyutlarını incelerken çevrelerin yapısal özelliklerine sosyal aktörler 

arasındaki ilişkiler ve bu etkileşimlerin sonuçlarına değinmişlerdir. 

Yapısal özelliklerin ve birbirine bağlılığın, sosyal aktörler arasındaki 

ilişkileri belirlediğini ve bu ilişkilerin çatışma ve karşılıklı 

bağımlılıktan oluştuğunu vurgulamışlardır. Bu durumda sosyal 

aktörler arasındaki ilişkiler, organizasyonların karşı karşıya kaldığı 

belirsizliğe neden olmaktadır. 

ii.  Çevreye Bağımlılık 

 

Bağımlılık, KBT’nin merkezinde yer alan bir diğer unsurdur. 

Kuruluşun çevreye bağımlılığı, kuruluşun davranışlarını belirler. 

Bağımlılık, bir aktör, bir eylemin veya istenen bir sonucun başarılması 

için gerekli tüm koşulları tamamen kontrol etmediğinde ortaya 

çıkmaktadır (Handfield 1993: 290). Van de Ven (1976), örgütlerin 

diğer örgütlerden gelen kaynaklara bağımlı olmaları nedeniyle 

ilişkilere girdiğini ve örgütler arası ilişkilerin, iki veya daha fazla 

örgütün birbirleri arasında kaynak alışverişi yaptığında ortaya çıktığını 

öne sürmüştür. Başka bir deyişle, kaynaklar arası bağımlılık, örgütler 

arası ilişkiler için gerekli bir başlangıç koşuludur. Kaynak bağımlılığı 

olmadan, organizasyonlar arası iş birliğinin ortaya çıkması olası 

değildir. Pfeffer ve Salancik'e (1978: 158-161) göre, bir 
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organizasyonun diğerlerine bağımlılık derecesini belirleyen üç faktör 

bulunmaktadır: kaynağın önemi; ihtiyaç duyulan kaynak tahsisi ve 

kullanımı konusunda çıkar grubunun takdir yetkisi ve kaynak 

kontrolünün konsantrasyonu. 

iii.  Çevreyi Yönetme 

Örgütler karşılıklı bağımlılıkla başa çıkmak için farklı stratejilere 

yönelirler.  Odak örgüt, büyümeyi kullanarak diğer örgütlere 

bağımlılığı en aza indirgemek için birleşme stratejilerini de düşünerek 

kaynakları kontrol etmeye çalışır yani çevreyi özümseme stratejisini 

seçebilir.  Ya da odak örgüt, yasalar veya sosyal yaptırımlar gibi yasal 

araçlar aracılığıyla karşılıklı bağımlılığı kontrol etmek için sosyal 

sistemin gücünü kullanarak çevreyi oluşturma yolunu tercih edebilir. 

Bunların dışında çevrenin müzakere edilmesi de farklı bir strateji 

olarak görülebilir. Odak örgüt, normatif koordinasyon, ortak girişim, 

iş birliği, birlik ve koalisyon gibi örgütler arası eylemin kolektif 

yapılarını oluşturur. Ağ yönetişimi, bir sosyal gönüllü iş birliği biçimi 

olduğundan, dış çevrenin yarattığı belirsizliğin üstesinden gelmek için 

çevre stratejisini müzakere etme olarak kabul edilir (Pfeffer ve 

Salacik, 1978).  

KBT ortaya çıkışından bu yana, örgütsel davranış ve stratejik yönetim 

literatüründe popüler ve etkili bir teori haline gelmiştir. Özellikle, 

birleşmeler ve dikey entegrasyon, ortak girişimler, yönetim kurulları, 

siyasi eylem ve yürütme ardıllığı gibi belirli taktikler yoluyla 

bağımlılığı azaltmaya yönelik örgütsel çabaları açıklamak için 

kullanılmıştır (Hillman vd., 2009: 2). Kaynak bağımlılığı en çok 
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işletme ve yönetimde çalışılmış olsa da siyaset bilimi ve kamu 

politikası, sosyoloji, sağlık ve eğitim alanlarındaki araştırmalara da 

uygulanmıştır (Davis ve Cobb, 2010: 13). Bunun nedeni, teorinin 

altında yatan vurgunun genel örgütsel davranışla ilgili olmasıdır. 

Örneğin, Davis ve Cobb (2010: 5) kaynak bağımlılığı teorisini 

somutlaştıran üç temel fikir tanımlamışlardır: 1) sosyal bağlam 

önemlidir; 2) kuruluşların özerkliklerini geliştirmek ve çıkarlarını 

sürdürmek için stratejileri vardır ve 3) güç, organizasyonların iç ve dış 

eylemlerini anlamak için önemlidir. Bu açıdan, kaynak bağımlılığı 

teorisi, örgütlerden okullara kadar herhangi bir organizasyonu 

incelemek ve örgütsel davranış hakkında daha fazla bilgi edinmek için 

yararlı bir mercektir. Asil-vekil modeli gibi, kuruluşları her iki tarafın 

yararına diğer kuruluşlarla değiş tokuş yapan kişisel çıkarları olan 

temsilciler olarak ele almaktadır. Bununla birlikte, kaynak bağımlılığı 

teorisi örgütsel özerkliğe ve gücün bağımlılık yoluyla kontrolüne 

vurgu yapmaktadır. Örgüt için, bir dış kaynağa daha fazla bağımlılık, 

örgütsel özerkliği ve dolayısıyla gücü azaltır. Başka bir deyişle, bir dış 

kaynak kuruluşun kaynakları üzerinde ne kadar fazla kontrole sahipse, 

kuruluşun dış kaynağın taleplerine direnme gücü o kadar az olur. 

Sonuç olarak, temel amaç, dış güçlere olan bağımlılığını azaltan 

stratejik değişimlerle meşgul olmaktır. 

2.2.  Kaynak Bağımlılığı Teorisinin Kuramsal Temelleri 

 

KBT bir örgütün görev çevresinin (müşteriler, ortaklar, rakipler ve 

diğer paydaşlardan oluşan) kaynaklar üzerindeki isteğe bağlı kontrol 

düzeylerini ve aynı zamanda rekabet edebilirlik ve hayatta kalma için 
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önemini etkilemektedir (Pfeffer ve Salancik, 1978). Görev çevresinin 

üyeleri tarafından sunulan bu kaynakların örgüt için önemi ve 

büyüklüğü arttıkça KBT, odak örgütün görev çevresinin bu tür 

üyelerine bağımlılığının arttığını tahmin etmektedir. KBT, örgütlerin 

rasyonel davrandıklarını ve istikrar aradıklarını varsaymakta; çevresel 

belirsizlik arttıkça, örgütlerin ilgili kaynaklara ve yeteneklere daha 

fazla erişim elde etmek için iş ortaklarıyla dış bağlantılarını 

genişleteceğini ve güçlendireceğini ifade etmektedir (Boyd, 1990). 

Mevcut literatür, ortak girişimler (Pfeffer ve Nowak, 1976), şirket 

birleşmeleri (Pfeffer, 1972), ağlar ve ittifaklar (Prahalad ve Hamel, 

1990), çevresel belirsizliğe karşı çeşitli örgüt tepkilerini tanımlamıştır. 

Örgütler çevresel belirsizliğin olumsuz etkilerini azaltmak için dış 

bağlantıları başarılı bir şekilde genişlettikçe daha iyi güvenlik ve 

pazardaki fırsatlar için gerekli tamamlayıcı dış yeteneklerle birlikte 

mevcut kaynakları ve dahili temel yetkinlikleri kullanmak için daha 

iyi konumlanırlar (Prahalad ve Hamel, 1990: 3). 

Kuramdaki mübadeleye dayalı gücün temel öyküsü Emerson (1962) 

tarafından türetilmiştir: A'nın B üzerindeki gücü, B'nin değer verdiği 

ve başka yerde bulunmayan kaynakların kontrolünden gelmektedir. 

Bu hesapta, güç ve bağımlılık basitçe birbirinin tersidir: B, A'nın B 

üzerinde güce sahip olduğu dereceye kadar A'ya bağlıdır. Ayrıca, A ve 

B'nin her birinin birbirleri üzerinde gücü olabileceğinden, güç sıfır 

toplamlı değildir, onları birbirine bağımlı hale getirir. Bu temel 

önermelere dayanarak, KBT, tüm kuruluşların hayati kaynakları 

sağlamak için diğer kuruluşlara büyük ölçüde güvendiğini ifade eder. 

Üstelik bu bağımlılık genellikle karşılıklıdır. Kaynakların kıtlığı ve 
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önemi, dış organizasyonlara bağımlılık düzeyini belirler. Güvenen 

taraf, güvenilen tarafın kaynaklarına çok bağımlı olduğunda, 

ikincisinin pazarlık gücü daha yüksektir ve bu nedenle birinciyi tehdit 

eder ve hatta makul olmayan takas koşulları teklif eder. Sonuç olarak, 

güvenen taraf, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu kaynakları elde 

etmede zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır (Miles vd., 1999). 

Kaynak edinmenin belirsizliğini ve riskini azaltmak için, kuruluşlar 

genellikle, dış kuruluşlara olan kaynak bağımlılıklarını azaltmak veya 

dış kuruluşların kaynak bağımlılığını artırmak için stratejik ittifaklar, 

işbirlikçi inovasyon, birleşme ve satın almalar, ortak girişimler ve iç 

kaynak kullanımını benimseme eğilimindedir (Drees ve Heugens, 

2013; Zona vd., 2018). Sonuçta kaynak bağımlılığı minimizasyonu 

sağlanır. Pfeffer ve Salancik (1978), çıkar grupları arasındaki çatışma 

çözümlerinin örgütler arası eylemleri kısıtladığını işaret etmiştir. 

Örgütler, diğer ortaklardan gelen kaynaklara bağımlılıklarını azaltmak 

için uygun çatışma yönetimi stilini kullanarak daha fazla bağımsızlık 

sağlayabilir. 

Kaynak bağımlılığı teorisi ile birlikte literatürde yoğun olarak çalışılan 

konuları birleşme ve devralmalar (Casiaro ve Piskorski 2005), ortak 

girişimler (Yan ve Gray 2001, Katila vd., 2008), yürütme kurulu 

(Brown 2005 ve Latham 2009, Bauer 2006, Gabrielsson 2007), alıcı-

tedarikçi ilişkileri (Buvik ve Reve 2002, Eggert ve Ulaga 2009), 

organizasyonel değişim (Cindy 2005, Erakovic ve Wilson 2005), 

insan kaynakları yönetimi (Farmer ve Aguinis 2005, Erakovic ve Goel 

2008, Berman vd., 2006) işbirliği, ittifak ve ortaklık (Buvik ve 

Grønhaug 2000, Elg 2000, Parhankangas ve Arenius 2003, Gazley ve 
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Brudney 2007, Cai ve Yang 2008, Cumming 2009) gibi ilgili 

kavramlar oluşturmaktadır. Teori o kadar geniştir ki, Pfeffer ve 

Salancik'in kitabı (1978, 2003), Üsdiken ve Pasadeos'un (1995) atıf 

çalışmasında en sık alıntılanan eser olarak kabul edilir. Ayrıca, 

Nienhüser (2008), teorinin örgütsel davranışları açıklama yeteneğini 

değerlendirmiş ve KBT'nin örgütlerin davranışlarını iyi açıklayabildiği 

sonucuna varmıştır. KBT, örgütlerin işbirlikçi davranışlarını 

açıklarken özellikle güçlüdür (Gray ve Wood 1991, Grønbjerg 1993, 

Harlan ve Saidel 1994, Guo ve Acar 2005). KBT perspektifinden 

işbirliği, kuruluşların hedeflerine ulaşmasını engelleyen dış çevresel 

belirsizliklere karşı kuruluşların stratejik bir tepkisidir. Örgütsel 

kaynakları artırmaya veya kaynaklar için rekabet etme ihtiyacını 

azaltmaya yardımcı olur (Gazley ve Brudney 2007). KBT, genel 

olarak ticari kuruluşlar arasındaki iş birliğini incelemek için 

uygulanmıştır (Hillman vd., 2009: 1419). KBT, ancak son zamanlarda 

kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda ve kamu sektörü kuruluşlarında 

uygulanmaktadır (Gazley ve Brudney 2007). Saidel (1991), New York 

Eyaletindeki devlet kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 

arasındaki ilişkileri incelemek için KBT'yi uygulayan ilk 

çalışmalardan birini yürütmüştür. Saidel (1991), devlet dışı 

kurumların gelirler, bilgi ve siyasi destek veya meşruiyet erişimi 

olmak üzere devlet kurumlarına bağımlı olduğu üç tür kaynak 

önerirken, devlet kurumları hizmet sunma kapasitesine, bilgiye ve 

sivil toplum kuruluşlarından siyasi desteğe bağlıdır. Devlet ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşların karşılıklı bağımlılığını, Pfeffer ve 

Salancik (1978) tarafından önerildiği gibi, kaynakların önemi, 



 
16 YÖNETİM VE İŞLETME ÇALIŞMALARI 

alternatiflerin mevcudiyeti ve tedarik için baskı yapma yeteneği olmak 

üzere üç boyutta incelemişlerdir. Sektörler ve hizmet alanları arasında 

kaynak bağımlılığının güçlü ve simetrik olduğuna dair ilginç bulgular 

bulmuşlardır. Seppälä-Esser ve arkadaşları (2009) ayrıca küçük ve 

orta ölçekli turizm işletmelerinin (KOBİ'ler) Finlandiya Turist 

Kurulu'nun kaynaklarına bağımlılık düzeyini incelemek için KBT'yi 

kullanmıştır. Kaynak bağımlılığının boyutlarını, algılanan önem, 

değişimin büyüklüğü, alternatiflerin bilgisi, alternatiflere erişim ve 

kaynakların sağlanması üzerindeki etki olmak üzere beş boyutta 

düzenlenmiştir. Orta düzeyde bir genel bağımlılık bulunmuş ancak 

organizasyon türleri arasında farklılıklara da ulaşılmıştır. KBT 

kavramı ayrıca Cumming (2009) tarafından Fransa'da STK'lar ve 

devlet kurumları arasındaki ilişkileri açıklamak için kullanılmıştır. 

Saidel (1991) ve Seppälä-Esser ve arkadaşlarının önceki 

çalışmalarının aksine Cumming (2009) Fransa'da devlet ve STK'lar 

arasındaki zayıf ilişkileri açıklamak için KBT'nin çevre kavramı 

değerlendirmesini kullanmıştır. 

3. KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİNDE KRİTİKLİĞİN VE 

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ 

 

KBT örgütün hayatta kalmak için bağlı olduğu diğer örgütsel ve 

toplumsal organlardan oluşan bir ağ olarak tüm örgütleri bir ortamın 

parçası olarak konumlandırır. Kuruluşların davranışlarını 

şekillendirmede ortamların oynadığı rolü araştıran bir çalışma 

grubundan temel alan KBT, örgütlerin kilit kaynaklar için bu 

ortamlara bağımlılığını vurgulamaktadır. Bu kaynakların kıtlığı, 
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örgütler için belirsizlik oluştur dolayısıyla örgütler iki ana şekilde 

hareket eder: (1) çevreleriyle çeşitli bağlantılar kurar, herhangi bir 

çevresel kaynağa olan bağımlılığını azaltır ve (2) bağımlı örgütün, 

bağımlı oldukları kıt kaynağın kontrolünü içine çekme çabası içinde 

karşılıklı bağımlılığı kolaylaştırmaya çalıştığı kısıtlamaları özümseme 

yoluyla mevcut çevresel aktörlerle bağları güçlendirir (Pfeffer ve 

Salancik, 2003). Bununla birlikte, çevresel aktörler, genellikle bu 

değerli kaynakların tam kontrolünü bırakmak için çok az teşvike 

sahiptir ve nadiren kontrolü bırakırlar, bunun yerine genellikle 

örgütsel kaynaklara dış bağımlılıklardan kaynaklanan güç 

dengesizliklerinden yararlanmayı seçerler (Casciaro ve Piskorski, 

2005: 181). Bir kaynak ne kadar operasyonel olarak kritik, ikamesi zor 

veya alternatifsiz olursa, bir kuruluş kaynak sağlayıcıya o kadar fazla 

bağımlıdır ve sağlayıcının kuruluş üzerinde daha fazla gücü vardır 

(Davis ve Cobb, 2010: 5). 

Kaynak bağımlılığı teorisi, organizasyonların dış çevredeki diğer 

organizasyonları nasıl etkilediğini ve çevreyi yönetmek için neler 

yapılabileceğini açıklamak için geliştirilmiştir. Pfeffer (1987) kaynak 

bağımlılığı için temel birtakım varsayımları oluşturmuştur. Birincisi, 

örgütler, şirketler arası ilişkiler ve toplum çalışmasında temel analiz 

birimleridir. İkincisi, örgütler, özerklik eksikliğine neden olan, 

birbirine bağımlı örgütlerden oluşan ortamlar tarafından kısıtlanır. 

Üçüncüsü, birbirine bağlı örgütlerin öngörülemeyen eylemleri 

nedeniyle örgütsel hayatta kalmaları ve başarıları belirsizdir. 

Dördüncüsü, örgütler karşılıklı bağımlılıkları azaltmaya veya 

düzeltmeye çalışacaklardır. Bununla birlikte, bu eylemlerin yeni 
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birbirine bağımlı durumlar yaratması muhtemeldir ki bu da bir 

düzeyde karşılıklı bağımlılığın her zaman mevcut olacağını 

düşündürür. Son olarak, bağımlılık hem örgütler arası hem de örgüt içi 

gücü belirler. Bu güç daha sonra örgütün eylemlerini etkiler. Birbirine 

bağımlı organizasyonlar ve güç hakkındaki teorinin entegrasyonu 

örgütsel tepkiler hakkında tahminlere izin verir (Wry vd., 2013: 446-

447). Bu varsayımlara dayanarak, Pfeffer ve Salancik (1978) örgüt 

yönetiminin görevini örgütün hayatta kalmasını sağlayan bir iş 

birliğinin yönetimi olarak açıklamaktadır. Koalisyon (farklı güçlerin iş 

birliği) odak örgütün hem içindeki hem de dışındaki aktörlerden 

oluşur. Koalisyon ve odak örgüt arasındaki karşılıklı bağımlılık, 

aktörler karşılıklı yarar için birlikte çalıştığında faydalı olabilir ancak 

koalisyon üyeleri arasında çatışan ve rekabet eden talepler olduğunda 

bu durum zorlaşmaktadır. Kaynağın odak örgüt için önemi, kaynak 

sağlayıcının kaynak dağıtımı üzerinde ne kadar yetkiye sahip olduğu 

ve alternatif ikame kaynakların mevcudiyeti bağımlılığa neden olan 

faktörler olarak değerlendirilebilir. Bu fikirler, aktörler arasındaki 

etkileşimleri tanımlayan daha önceki iktidar çalışmaları (Emerson, 

1962) ve örgütsel ortamlar (Thompson, 1967) üzerine kuruludur. 

Emerson (1962) güç ilişkileri teorisinde, güç, otorite, meşruiyet ve güç 

yapılarını tek bir teoride birleştirmiştir. Emerson, gücü B aktörünün A 

aktörünün üstesinden gelebileceği direnç miktarı olarak 

tanımlamaktadır. Her aktörün diğeri üzerindeki gücünün ilişkisel 

yönü, iç görüyü kendi dönemi için yeni kılmaktadır. Emerson, A'nın B 

üzerindeki gücünün, bu güç dengelenemeyebileceğinden, B'nin A 

üzerindeki gücünü mutlaka ortadan kaldırmadığını vurgulamaktadır. 
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Örneğin, bir örgütün sahibi ve kilit bir görevde çalışan diğerleri 

üzerinde güce sahip olabilir. Bununla birlikte, çalışan önceden haber 

vermeksizin işten ayrılma tehdidinde bulunduysa ve mal sahibinin 

çalışanın yerini alacak geçerli bir alternatifi yoksa ilişki dengesiz 

olabilmektedir. Thompson (1967) analiz düzeyini örgüte yükselterek 

iktidardaki araştırmalarına devam etmiştir. Örgütler, teknik bir 

"çekirdeği" çevredeki belirsizlikten korumayı veya yalıtmayı 

amaçlamaktadır. Örgütler, kaynakları kontrol eden sistemler kurarak, 

belirsizlik için beklenmedik durumlar oluşturabilir ve teknolojik 

avantajlarından en iyi şekilde yararlanabilir. Thompson (1967) dış 

olasılıkları yönetme sürecini “köprü oluşturma” olarak açıklar ve 

ittifakların, ortak girişimlerin, birleşmelerin ve iş birliğinin bu tür 

beklenmedik durumları yönetmek için mevcut araçlardan bazıları 

olduğunu öne sürer. Aslında, bu araçların birçoğu Pfeffer ve 

meslektaşları tarafından kaynak bağımlılığına yönelik çareleri 

açıklamak için kullanılmaktadır (Pfeffer ve Nowak, 1976; Pfeffer ve 

Salancik, 1978). KBT literatürünün birincil odak noktası, kuruluşlar 

tarafından bağımlılığı gidermek için alınan önlemleri araştırmaktır. 

Çözümlerden biri, örgüte çeşitli faydalar sağlamak için yönetim 

kurulunu kullanmayı içermektedir. Pfeffer ve Salancik (1978) 

yöneticilerin bir organizasyona bağımlılığı gidermeye yardımcı 

olabilecek dört fayda sağladığını öne sürmektedir. İlk olarak, 

yöneticiler örgüt faaliyetleriyle ilgili tavsiye ve danışmanlık şeklinde 

değerli bilgiler getirirler (Hillman ve Dalziel, 2003). İkinci olarak, 

yöneticiler kişisel ilişkileri aracılığıyla organizasyon dışındaki 

bilgilere erişim sağlayabilir (Hillman, 2005). Üçüncüsü, aynı ilişkiler 
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kaynaklara tercihli erişim sağlayabilir (Mizruchi ve Stearns, 1994). 

Son olarak, yöneticiler bir örgüte meşruiyet katabilir (Certo vd., 

2001). Örgütler ayrıca kaynaklara erişim sağlamak için ittifaklar ve 

ortak girişimler kullanarak bağımlılıkları giderebilirler (Bae ve 

Gargiulo, 2004). İttifaklar, örgütlerin dış ortamda var olan 

belirsizlikten kaçınmasına, iş birliği aramasına (Steensma vd., 2000) 

ve karşılıklı bağımlılığı azaltmasına yardımcı olur (Gulati ve 

Gargiulo, 1999). Genel olarak örgütler, birleşme veya devralma için 

gerekli olan daha yüksek taahhütle karşılaştırıldığında bir ortak 

girişim veya ittifakın daha düşük taahhüt seviyesini tercih ederler 

(Folta, 1998). Ancak, bazen kıt kaynaklara erişmek için daha yüksek 

taahhütler gerekebilmektedir. Birleşme ve satın almalar aynı zamanda 

örgütlerin gerekli kaynaklara erişmesine izin verir ancak ittifakların 

veya ortak girişimlerin geçici doğasından daha yüksek bir taahhüt 

gerektirmektedir. Pfeffer, örgütler arasındaki karşılıklı bağımlılığın 

muhtemelen bir birleşmeye yol açacağını ve bunun da karşılıklı 

bağımlılığı azalttığını tespit ederek, kaynak bağımlılığı merceğinden 

birleşmeler üzerine çalışmaya başlamıştır (Pfeffer, 1972). Birleşmeler, 

alıcı-tedarikçi ilişkilerinden kaynaklanan simbiyotik karşılıklı 

bağımlılığı, rakip örgütlerin faaliyetlerinden kaynaklanan rekabetçi 

karşılıklı bağımlılığı azaltmak ve çeşitlendirme amacıyla kullanılır 

(Finkelstein, 1997). 
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4. KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİNDE YÖNETİCİLERİN 

ROLÜ 

 

KBT'ye göre, örgütler ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak için dış 

aktörlere bağımlıdır (Pfeffer ve Salancik, 1978). Kaynak bağımlılığı 

kaynaklara duyulan ihtiyaç arttıkça ve kaynakların alternatifleri 

azaldıkça büyümektedir. Kaynak bağımlılığına genellikle belirsizlik 

eşlik eder, çünkü dış aktörler tahmin edilemez olabilir ve örgütler 

genellikle bu aktörlerin davranışlarını mükemmel şekilde kontrol 

edemezler (Hillman vd., 2009). Buna karşılık, KBT yöneticilerin bu 

belirsizliği yönetmek için kilit tedarikçileri satın almak gibi 

eylemlerde bulunmasını önermektedir. KBT'nin nadiren keşfedilen bir 

yönü, örgütlerin bağımlılıklarını izleme biçimidir. Birçok örgüt çok 

sayıda paydaşa bağımlıdır ancak yöneticiler çevrenin her yönünü 

sürekli olarak taramak ve bunlara yanıt vermek için zaman ve bilişsel 

kaynaklardan yoksundur. Bilişsel olarak bunaltıcı görevlere yanıt 

olarak, yöneticiler görevlerini bir şekilde basitleştirirler (Schwenk, 

1984). Zamanın belirli noktalarında, tipik olarak örgüt performansı 

üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu düşünülenleri daha yakından 

incelemek için birkaç değişkeni yalıtırlar (Hambrick ve Mason, 1984). 

Bu fikirlere dayanarak, anlamlandırma perspektifi, yöneticilerin ve 

örgütlerinin çevrelerini nasıl anlamaya başladıkları yasalaştırma 

sürecini açıklar (Pfeffer ve Salancik, 1978). Yürütme iki aşamalı bir 

süreçtir: (1) yöneticilerin önyargıları, dikkatlerini çevredeki belirli 

faktörlere yönlendirir ve (2) yöneticiler, gelecekte bu faktörleri 

izlemek ve belki de etkilemek için yapılar, sistemler ve süreçler 
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uygular. Yöneticiler, çevredeki hangi faktörlerin dikkatlerini 

gerektirdiğini belirlemek için geçmişe bakarlar ve bu faktörlere 

katılmak, belirsizliği değerlendirmek ve bağımlılıklarını yönetmek 

için seçenekleri değerlendirmek için izleme yapıları ve sistemleri 

geliştirirler. Bunu yaparken, örgütlerin yöneticileri için geçmişteki 

belirsizlik kaynaklarına dayanan örgütlerin çevresel izleme sistemleri, 

şimdiki doğrudan yönetim ve örgüt dikkatini çekmekte ve böylece 

yöneticilerin ve örgütlerinin yasalaştırdığı çevreyi etkilemektedir 

(Weick, Sutcliffe ve Obstfeld, 2005). Bu nedenle, yöneticiler ve 

örgütleri belirli paydaşlarla ilgilenirler çünkü bu paydaşlar geçmişte 

önemli belirsizlik kaynakları olmuştur ve örgütlerin mevcut 

bağımlılıkları için önemli olarak kabul edilirler. 

Bireysel paydaşların önemi, benzersiz geçmişleri veya yöneticilerinin 

bağımlılıklarını yanlış okumaları nedeniyle örgütler arasında farklılık 

gösterebilse de bazı faktörler belirli endüstrilerde dikkat çeken 

belirsizlik kaynaklarında ortak noktalar oluşturmaktadır. Birincisi, 

aynı endüstrilerdeki yöneticiler benzer çevresel koşullarla karşı 

karşıyadır (Pfeffer ve Salancik, 1978). Düzenleme, petrol ve gaz 

endüstrisindeki tüm örgütler için önemli bir belirsizlik kaynağı 

olduğundan, bu sektördeki örgütler hükümeti yakından izleme 

eğilimindedir. Endüstri içi ittifaklar, yöneticilerin endüstri içi hareketi, 

ticari yayınlardaki ve diğer medyadaki ortaklıklar ve örgütler 

arasındaki yöneticilerin birbirleriyle yaptıkları konuşmalar nedeniyle 

aynı endüstrilerdeki yöneticiler genellikle çevrenin çeşitli yönleri 

hakkında benzer bakış açılarına sahiptir (Sutcliffe ve Huber, 1998). 
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SONUÇ 

Kaynak bağımlılığı teorisi birçok disiplinde uygulanabilecek bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem özel sektör kuruluşları 

hem de kamu kuruluşları tarafından uygulanabilmektedir. Kaynak 

bağımlılığını yönetme stratejileri, kuruluşların sürdürülebilirliklerini 

sağlamaları ve rakipleriyle rekabet edebilmeleri için önemlidir. Bu 

çalışmada özellikle kaynak bağımlılığı teorisinde kaynakların kıt 

olmasından kaynaklanan iki unsura daha çok önem verilmiştir. 

Bunlardan birincisi kritiklik diğeri ise iş birliği olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örgütlerin hayatta kalabilmeleri için ihtiyacı olan 

kaynağa erişmesi ve bunu kullanabilmesi noktasında kritikliğin ve iş 

birliğin önemli bir unsur olduğu vurgulanmıştır. Özellikle bir örgütün 

tek başına hayatta kalmasının mümkün olmamakla birlikte kaynak 

tedariki için dış çevreye yani farklı örgütlerin kaynaklarının varlığına 

ihtiyacı vardır. Ayrıca kaynakların kıt olması örgütler için bir 

belirsizlik ortamı oluşturmaktadır. Sonuç olarak örgütler için 

bağımlılık bir zorunluluk iken ittifak veya iş birliği ise kaçınılmaz bir 

faktör olarak değerlendirilmektedir. Yöneticiler arasında devam eden 

iletişimi destekleyen yönetişim stratejileri ve iş birliği örgütler için 

faydalı olabilse de aynı zamanda önemli miktarda zaman ve kaynak 

gerektirir. Örgütlerin ve yöneticilerin stratejik kararları verebilmek 

için bir iş birliği aşamasından diğerine nasıl ilerlemeleri gerektiğini 

inceleyen devam eden araştırmalara da ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Yaşadığımız yüzyıl içinde personel, yer ve finansal kaynak gibi temel 

faktörlerle birlikte bilgi, örgütlerin hizmet geliştirme noktasında 

ihtiyaç duyduğu önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bugün 

örgütler bünyesinde bulundurdukları nitelikli bilgi miktarı ile 

değerlendirilmekte ve bilgi birikimlerini örgütün faaliyetlerinde ne 

kadar kullandıkları ile ölçülmektedirler. Bu sebeple meydana 

getirilmesi, toplanması, bir düzene konulması ve dağıtılması yönüyle 

örgütlerde bilginin, farklı bir yaklaşım ile ele alınması ve örgütsel 

verimliliği yükseltecek bir yapı içerisinde yeniden değerlendirilmesi 

zorunlu hale gelmiştir (Odabaş, 2006:1). 

1960’lardan günümüze sürekli gelişerek, değişerek ve zenginleşerek 

genişleyen stratejik yönetim kavramı, bir işletmenin uzun vadeli 

performansını belirleyen yönetsel kararlar ve eylemler dizisidir. İç ve 

dış çevre analizini, stratejik planlamayı, stratejinin uygulanmasını, 

değerlendirilmesini ve kontrolünü içerir. Bu nedenle stratejik yönetim 

çalışması, yeni bir stratejik yön oluşturmak ve uygulamak için bir 

işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ışığında, fırsat ve tehditlerin 

izlenmesini ve değerlendirilmesini gerektirir (Hunger and Wheelen, 

2011). 

Günümüzde kaynak kullanımında etkililik ve verimlilik gibi 

kavramların öne çıkması ve artan rekabet koşulları sağlık sektöründe 

strateji kavramının sıklıkla kullanılır hale gelmesini sağlamış ve 

stratejik yönetimin gerekliliğini ortaya koymuştur. Yaşanan değişim 

ve gelişmelere sağlık kurumlarının uyum sağlayarak yaşamını 
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sürdürebilmesi için gerekli olan stratejik yönetim anlayışı kapsamında 

hastane yöneticileri stratejik yönetim araçlarından faydalanmaktadırlar 

(Demir ve Bilgin, 2015:219). Sağlık hizmetlerinin ortamı dinamik, 

karmaşık ve zorludur. Sağlık kurumları günümüzde özellikle kalite, 

etkinlik ve verimlilikle ilgili ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Buna 

göre, sağlık yöneticileri ve liderleri, organizasyonlarını değişen iç ve 

dış çevreye uyarlamak ve sağlık sektörünün karmaşıklığına uyum 

sağlamak için yeni yaklaşımlar benimsemesi gerekmektedir. Bu 

zorluklarla baş edilebilmesi, yöneticilerin değişen çevreden 

yararlanmaları ve optimum sonuçlara ulaşmaları için stratejik 

yönetime ihtiyaç vardır (Esfahani vd., (2018). 

Sağlık kurumları için stratejik yönetim, kuruluşun performansını 

iyileştirmek ve sağlık sektörünün kaynaklar açısından daha verimli 

hale gelmesini sağlamak için etkili ve anlaşılır bir araçtır. Stratejik 

yönetim, doğru yönetim ile sonuca en iyi şekilde ulaşılmasına ve 

istenilen hedeflere odaklanılmasına yardımcı olur. Stratejik yönetimin, 

örgüt düzeyini güçlendirmeye yardımcı olduğu, çalışanları en iyi 

performansı göstermeleri için desteklediği ve çalışanları örgütte daha 

çok çalışmaya teşvik ettiği için birçok yönden etkili olduğu yapılan 

çalışmalarda görülmektedir. 

Pazarların giderek daha rekabetçi hale geldiği ve yenilik oranının 

yükseldiği günümüz iş ortamında değişen değişim rüzgarları, 

işletmelerin bilginin en önemli varlıkları olduğunu fark etmelerini 

sağlamıştır (Snyman and Kruger, 2004:5). Dinamik, çalkantılı ve 

karmaşık iş ortamı, günümüz örgütleri stratejik, operasyonel ve 
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taktiksel kararlar alırken iç ve dış çevrelerine ilişkin doğru bilgi ve 

bilgileri kullanmaya mecbur bırakmıştır. Bu yolla alınan karar, bilgi 

ve bilgi kaynaklarına dayalı rekabet avantajı sağlayabilir.  Bu nedenle, 

bilgi bir örgüt için rekabet avantajı kaynağı olarak kabul edilir 

(Shujahat and Hussain, 2016:56). Örgütlerin bilgi varlıklarını 

kullanmada başarılı olmaları için, kuruluşun misyon ve hedefleri ile 

bilgi yönetimi stratejisi arasında uygun bir "uyum" bulunmalıdır. Bu, 

bilgi yönetiminin amaç ve stratejilerinin, bilginin stratejiyi ve 

stratejinin de bilgi yönetimini yönlendirdiğini haklı olarak ifade eden 

bir organizasyonun hedeflerini yansıtması gerektiği anlamına gelir. Bu 

nedenle stratejistler (stratejik örgüt yöneticileri ve bilgi yöneticileri), 

örgütsel stratejinin formülasyonu ve örgütsel başarı üzerindeki 

bilginin büyük etkisine dikkat etmelidir (Snyman and Kruger, 2004:5). 

Bu çalışmada da sağlık kurumlarında stratejik yönetim açısından bilgi 

yönetiminin önemine dikkat çekilmektedir. Öncelikle stratejik 

yönetim, stratejik yönetimin süreçleri ve sağlık kurumlarında stratejik 

yönetimin önemine değinilmiş ve daha sonra bilginin tanımı yapılmak 

suretiyle bilgi yönetimi, bilgi yönetim süreçleri, örgütler açısından 

bilgi yönetiminin önemi ve stratejik bilgi yönetimi konusu ele 

alınmıştır. 

1. STRATEJİK YÖNETİM 

 

Strateji kavramının geçmişi oldukça eskidir. Kavramın ilk 

kullanımlarına askeri alanda rastlanmaktadır (Oliver, 2002:6). 

Kavramın ticari başarı potansiyeli ilk kez 1960'ların başında fark 

edildiğinden beri gelişmeye devam etmiştir ve şimdi yönetim 
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biliminin 'olmazsa olmaz'ı olarak yerleşmiştir (Stoney, 2001:29). 

İşletme terminolojisinde strateji, “kuruluşun sürdürülebilir başarıya 

ulaşması için konumlandırılmasında alternatif girişimci, rekabetçi ve 

işlevsel alan yaklaşımlarının izleneceği bir plan” olarak 

tanımlanmaktadır (Thompson ve Strickland, 1986). Strateji kavramı 

tek başına planlamayı ifade ettiği için stratejinin uygulama ve 

değerleme bölümü göz ardı edildiğinden strateji ve yönetim 

kavramları birlikte kullanılmaya başlanmıştır (Eren ve Timur, 

2006:12). 

Uzun zamandan beri literatürde var olan bir kavram olan stratejik 

yönetimi, kısaca stratejik karar verme sürecinin yönetimi olarak 

tanımlamak mümkündür (Johnson and Scholes, 2002:15). Stratejik 

karar verme süreci, işletmenin ne yapması gerektiği ve nereye gitmesi 

gerektiği üzerinde kararlara ulaşmakla ilgilidir (Güçlü, 2003:70). 

Stratejik Yönetim, bir organizasyonun amaçlarına ulaşmasını sağlayan 

fonksiyonlar arası kararları formüle etme, uygulama ve değerlendirme 

sanatı ve bilimi olarak tanımlanabilir (David, 1999:5). Stratejik 

yönetim, doğası gereği yönetimin diğer yönlerinden farklıdır. Bireysel 

bir yöneticinin, malların verimli üretimi, bir satış gücünün yönetimi, 

finansal performansın izlenmesi veya müşteri hizmeti düzeyini 

iyileştirecek yeni bir sistemin tasarımı gibi operasyonel kontrol 

sorunlarıyla ilgilenmesi çoğu zaman gereklidir. Bunların hepsi çok 

önemli görevlerdir, ancak esas olarak, mevcut bir strateji bağlamında 

genellikle organizasyonun sınırlı bir bölümünde halihazırda 

konuşlandırılmış olan kaynakları etkin bir şekilde yönetmekle ilgilidir. 

Operasyonel kontrol, yöneticilerin zamanlarının çoğunda dahil 
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oldukları şeydir. Stratejinin etkin bir şekilde uygulanması için hayati 

öneme sahiptir, ancak stratejik yönetim ile aynı şey değildir (Johnson 

and Scholes, 2002:15). 

Tablo 1.1 Stratejik yönetim ve operasyonel yönetimin özellikleri 

Stratejik Yönetim Operasyonel Yönetim 

Belirsizlik hakimdir. 

Karmaşıktır. 

İşletmenin genelini kapsar. 

İşletme için esastır. 

Etkileri uzun vadelidir. 

Rutinleşmiş işlemler vardır. 

Operasyonel olarak özeldir. 

Etkileri kısa vadelidir. 

Kaynak: Johnson and Scholes, 2002:15. 

Stratejik yönetim, karmaşıklığı ile karakterize edilir ve bu nedenle 

kararların ve yargıların zor konuların kavramsallaştırılmasına 

dayanması önemlidir. Johnson ve Scholes (2002), stratejik yönetimin 

yalnızca stratejik zorluklarla ilgili karar almakla değil, aynı zamanda 

bir stratejinin uygulanmasını sağlamakla da ilgilendiğini 

vurgulamaktadır. Johnson ve Scholes (2002:16) bu nedenle şunu 

belirtmektedir: “Stratejik yönetim, bir organizasyonun stratejik 

konumunu anlamayı, geleceğe yönelik stratejik seçimleri ve stratejiyi 

eyleme dönüştürmeyi içerir.” (Amanda, 2008:44). 

Literatürde stratejik yönetimin çeşitli özelliklerine vurguda 

bulunulmaktadır. Bu özellikler şunlardır (Güçlü,2003:73); 
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• Üst yönetimi ilgilendiren bir konudur. Üst yönetim tarafından 

oluşturulan stratejik planlama daha alt kademedekiler 

tarafından uygulanır ve kontrol edilir. 

• Geleceğe yönelik uzun vadeli amaçlar geliştirilir ve sonuca 

ulaşmak için neler yapılması gerektiği konusuna odaklanılır. 

• İşletme bir bütün olarak değerlendirilir. Bütünü oluşturan alt 

parçalar da bu değerlendirmenin içerisinde yer alır. Çünkü 

alınan stratejik kararlar tüm işletmeyi etkiler. 

• Stratejik yönetimde işletme açık bir sistem olarak görülür. Bu 

nedenle çevre analiz edilmesi gereken önemli bir faktördür. 

• İşletmenin gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, 

örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol 

edilmesine imkân sağlar. 

Stratejik yönetim, çevrenin sürekli bir akış halinde olduğu 

varsayımına dayanır ve organizasyonun bu duruma uyum sağlamasını 

gerektirir. Stratejik yönetimin ayırt edici amacı, bir organizasyonun 

değişime cevap verme kapasitesini korumak ve stratejik seçimler 

ışığında günlük rutinleri yeniden yönlendirmektir. Sonuç olarak, karar 

verme, rasyonel olarak formüle edilmiş bir plan olarak daha az ve 

daha çok, çevredeki gerçek ve beklenen değişikliklere karşı sürekli 

uyum ve proaktif tepkiler olarak algılanır. Stratejik yönetim daha 

yerleşik bir hale geldikçe, etkisi daha da genişlemiş, karar vermenin 

ve planlamanın ötesine geçmiştir. Stratejik yönetimin etkisinin karar 

vermeyle sınırlı olmadığını, bunun yerine, yapısı ve güç dağılımı da 

dahil olmak üzere organizasyonun tüm yönleri için önemli etkileri 
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olduğu görülmektedir. Stratejik yönetimin başarılı bir şekilde 

yürütülebilmesi için işletme içerisinde uygun yapılara, süreçlere ve 

kültüre ihtiyaç vardır (Stoney, 2001:30). 

1.1.  Stratejik Yönetimin Süreçleri 

 

Stratejik yönetim, yalnızca organizasyonun karşı karşıya olduğu 

önemli sorunlar hakkında karar almakla da ilgilenmez. Stratejik 

yönetim, çeşitli aşamaları içeren bir süreçtir. Stratejik Yönetim 

süreçleri üç farklı aşamadan oluşur: Strateji oluşturma, (bazen 

planlama olarak anılır), strateji uygulaması ve strateji değerlendirmesi 

(David, 1999:5-6). Literatürde bu aşamaların da kendi içerisinde 

ayrılarak ifade edildiği görülmektedir. Thompson ve Strickland (1986) 

da bu süreçleri beş aşamada açıklamaktadır. İlk aşama, işletmenin 

amacının belirlenmesi ve organizasyonun misyonunun 

oluşturulmasıdır; ikinci aşama, zaman içinde ölçülebilen stratejilerin 

ve performans hedeflerinin belirlenmesidir; üçüncü aşama, stratejinin 

formüle edilmesidir; dördüncü aşama, stratejik planın uygulanması ve 

yürütülmesidir ve beşinci aşama performansı değerlendirmektir. 

Dikkat edilirse David (1999) tarafından ifade edilen stratejinin 

oluşturulması aşaması Thompson ve Strickland (1986) tarafından 

ifade edilen ilk üç aşamayı kapsadığı görülmektedir. 

Strateji oluşturma, stratejik yönetim sürecinin başlangıç noktası olarak 

kabul edilebilir. Stratejileri etkin bir şekilde formüle etmek ve 

uygulamak için yapılması gereken ön çalışmalardan ve analizlerden 

oluşur. Bu analizler, neler olup bittiğini, durumların neden belirli 

şekillerde geliştiğini, organizasyonun hangi konularda başarılı 
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olduğunu ve rakiplerin neyi neden yapıyor olabileceğini anlamakla 

ilgilidir. Daha da önemlisi, bu analizler, geçmişte organizasyonun 

dünyasını oluşturan ve gelecekte de önemli olmaya devam edecek 

unsurları ve etkileşimleri anlamlandırmakla ilgilidir. Strateji 

oluşturma, kuruluşun amaç ve hedeflerinin belirlenmesiyle başlar. Bir 

kuruluşun neyi temsil etmesi ve neyi başarmak için çabalaması 

gerektiğine ilişkin olarak çeşitli paydaşların farklı beklentileri ve 

istekleri vardır. Bu yüzden işletmelerin açıkça ifade edilmiş amaç ve 

hedeflere sahip olmaları gerekmektedir. Amaçlar ve hedefler ayrıca 

kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesini sağlar. Strateji 

oluşturma, bir işletmenin vizyon, misyon, uzun dönemli amaçların 

belirlenmesi, iç ve dış çevre analizi ve stratejilerin belirlenmesinden 

oluşur (Dess vd., 2015:12). 

Etkili stratejiler, düzgün bir şekilde yürütülmezse hiçbir önemi ve 

değeri yoktur. Yöneticiler, seçilen stratejilerin uygulanmasına 

rehberlik etmeye yardımcı olmak için organizasyonları içindeki 

faaliyetleri harekete geçirmek ve koordine etmek için çalışmalıdır. 

Ayrıca yöneticiler, işletmelerin faaliyetlerini, arzu edilen sonuçlara 

ulaşacak şekilde tedarikçilerinin, müşterilerinin ve ortaklarının 

faaliyetleriyle uyumlu hale getirmelidir. Strateji uygulaması, 

organizasyonlarda işlerin gerçekleşmesini sağlayan sistemleri, 

yapıları, tutumları ve davranışları kapsar (Dess vd., 2015:14). 

Strateji değerleme, stratejik yönetim sürecinin son aşamasıdır. 

Yöneticiler, gerekli önlemleri almak üzere, uygulanmasında sorun 

olan stratejileri bilmeleri gereklidir. Bu bilgi de strateji değerleme 
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aşamasında elde edilir. İç ve dış faktörler sürekli değiştiği için tüm 

stratejiler de değişime tabidir. Değerleme sürecinin ne zaman 

başlayacağı işletmeden işletmeye farklılık gösterecektir. Bu süreç, 

zaman alıcı ve pahalı olabilir. Bu nedenle işletmeler genellikle en 

erken altıncı ayda, genellikle de yıl sonlarında stratejileri 

değerlendirme yoluna gitmektedirler. Strateji değerleme temelde üç 

faaliyet etrafında döner; mevcut stratejiler için temel oluşturan iç ve 

dış faktörlerin gözden geçirilmesi, performansın ölçümü ve düzeltici 

önlemlerin alınması. Strateji değerleme bir zorunluluktur çünkü bugün 

başarı getiren unsurların, yarın da başarı getireceğinin garantisi yoktur 

(Taşcı ve Ulukan, 2012:32). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Stratejik Yönetim Süreçleri 

Stratejik yönetim sürecinde sorulan bazı sorular şunlardır (Albitres, 

2007:24): 

• İşletmenin hedefleri nelerdir?  

•    İşletmenin stratejik hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını 

değerlendirmek için hangi parametreler kullanılabilir?  

 

Stratejik Değerleme 

Strateji Oluşturma Strateji Uygulaması 



 
40 YÖNETİM VE İŞLETME ÇALIŞMALARI 

• Mevcut senaryo ile hedef senaryo arasındaki fark nedir?  

• Stratejik hedefler arasında çelişkiler var mı?  

• İşletmenin hedeflerine ulaşmak için ne düzeyde yatırım 

gerekiyor?  

• İşletmenin hedeflerini karşılamak için bir stratejiyi uygulamak 

için hangi kaynaklar mevcut?  

• Bir işletme, kurumsal büyümeyi nasıl sürdürebilir ve daha iyi 

stratejik yönetim uygulamalarını nasıl teşvik edebilir? 

 

Bu sorular stratejik yönetim sürecinin karmaşıklığını göstermektedir. 

Bu karmaşıklık sorunu tanımlamayı, alternatifleri belirlemeyi ve her 

bir alternatif için potansiyel getirileri tahmin etmeyi zorlaştırır. 

Ayrıca, devam eden bir süreç olarak stratejik yönetimin dinamikleri, 

karar verme sürecinin doğasında olan bir risk bileşeni ortaya koyarak, 

göz önünde bulundurulan alternatifler için tüm potansiyel eylem 

yollarını tahmin etmeyi zorlaştırır. 

1.2.  Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 

 

Sektörü ne olursa olsun işletmeler var olabilmek ve bu varlıklarını 

çevresel değişimlere rağmen sürdürebilmek için stratejik yönetime 

ihtiyaç duymaktadırlar (Ülgen ve Mirze, 2013). Sağlık kurumlarında 

stratejik yönetimin gelişimi, yirminci yüzyılın sonlarında, stratejik 

yönetim modelinin hastane operasyonel stratejilerine uyarlanmasıyla 

başlamıştır (Mihic vd., 2012:3449). 

Günümüzde sağlık kuruluşları iki ana nedenden dolayı birçok sorunla 

karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar; bilgiye ulaşmanın giderek 
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kolaylaştığı bir dünyada kullanıcıyı tatmin etmede artan zorluklar ve 

teknolojide meydana gelen çok hızlı değişimlere ayak uydurmakta 

yaşanan zorluklardır. Sağlık kurumları karmaşık bir yapıya sahiptir. 

Bununla birlikte, karmaşık sistemler tipik olarak muhafazakardır ve 

değişime oldukça dirençlidir ve sağlık sistemi bu kuralın istisnası 

değildir (Speziale, 2015:3).  

Sağlık kurumları yönetiminde stratejik yönetim uygulamaları diğer 

sektörlere göre daha az gelişmiştir. Rekabetin şiddetinin değişiklik 

göstermesi, bazı bölgelerde bu hizmetin sadece devlet eliyle 

sağlanıyor olması bu duruma neden olarak gösterilebilir. Bununla 

birlikte sağlık kurumlarında stratejik yönetim uygulamalarının diğer 

sektörlere göre daha yavaş ilerlemesinin önünde maliyetlerin fazla 

olması, doğrudan insan hayatını etkilemesi ve sürekli olarak 

yeniliklerin takip edilmesi zorunluluğu gibi birtakım engeller de 

bulunmaktadır. Ayrıca belirsizliklerin fazla olması da sağlık 

yöneticilerinin stratejik karar vermesini zorlaştıran en önemli 

nedenlerden biri olmuştur. Bu nedenler göz önüne alındığında sağlık 

kurumlarında stratejik yönetimin diğer sektörlere göre daha fazla ön 

planda olması gerektiği görülmektedir (Kandemir ve Uğurluoğlu, 

2017:25). Stratejik yönetim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasının, 

sağlık kuruluşlarında verimlilik ve etkinlik göstergelerinde önemli 

gelişmeler sağladığını göstermektedir (Mihic vd., 2012:3451). Sağlık 

kurumlarında temel amaç, topluma en iyi hizmeti en verimli ve etkin 

şekilde sunacak strateji ve yöntemlerin geliştirilmesi ve böylece hedef 

ve amaçlara ulaşılmasıdır. Bu da ancak günümüzdeki çok hızlı 

değişimlere sağlık kurumlarının ayak uydurabilmesi için uzun 
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dönemli vizyona sahip olmaları ve bu uzun dönemli perspektif ile 

gerekli stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkündür 

(Soylu ve İleri, 2010:80). 

Örgütsel strateji, bir örgütü istenen bir sonuca doğru yönlendirmeye 

yardımcı olması amaçlanan tanımlanmış bir misyona veya hedefler 

dizisine bağlıdır. Ancak, başarmak için kapsayıcı hedeflere sahip 

olmasına rağmen, bir organizasyonun misyonunu yerine getirmeyi 

seçme şekli genellikle kaynak mevcudiyeti ile sınırlıdır. Kaynaklar, 

kuruluşun içinden veya dışından olabilir. Bir sağlık kuruluşunun iç ve 

dış kaynaklarının durumunu nasıl gördüğü ve bu kaynakların 

dağıtımını nasıl koordine ettiği, stratejik karar vermeyi ve stratejik 

hedeflerin gerçekleştirilmesini önemli ölçüde etkiler (Kash vd., 

2014:252). 

2. BİLGİ YÖNETİMİ 

 

Örgütleri ileriye taşımada bilgiyi sahip olma kadar, bu bilgiyi örgütün 

ihtiyacını karşılayacak şekilde değiştirip geliştirerek, örgütün 

bölümlerine, elinde bulundurduğu maddi ve beşeri kaynaklarıyla 

birlikte tüm faaliyetlerine uyarlamak da son derece önem arz 

etmektedir. Bu durumu ortaya çıkaracak yapının geliştirilmesi için 

sadece teknolojiye sahip olmak yeterli değildir. Bunun yanı sıra, bilgi 

birikimli personel istihdam etmek, örgütün bütün bölümlerinde bilgi 

temelli bir yapılanma oluşturmak ve Ar-Ge faaliyetlerine de kaynak 

ayırmak gerektirmektedir (Demirel ve Seçkin, 2008:108). 
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Son dönemde bilimsel çalışmaların çoğalması ve buna bağlı olarak 

yaşanan teknolojik gelişmeler bilginin önemini artırdığı gibi sayısal 

olarak da çoğalmasını sağlamıştır. Böylece başarılı olmak isteyen 

örgütler hem yeni bilgi üretmek hem de ellerindeki bilgiyi etkili ve 

verimli bir şekilde kullanabilmek için bilgiyi yönetmek zorunda 

kalmıştır (Zaim ve Seçgin, 2012:2). Bilgi yönetimi konusuna 

geçmeden önce bilgi kavramının tanımlanması yerinde olacaktır.  

Geçmişten bugüne birçok bilim dalının incelediği bilgi kavramının 

tanımlanmasına yönelik pek çok görüş bulunmaktadır. Günlük dilde 

yoğun bir biçimde kullanılmasına karşın bilgi kavramının net bir 

tanımını yapmak güçtür. Bilgi, gündelik hayatta değer yargısı, inanç, 

önsezi, his gibi kavramlarla iç içe geçmiş durumdadır. Bu açıdan bilgi 

tanımlanırken onu benzer kavramlardan ayıran özelliklerinin ortaya 

konulması gerekmektedir (Zaim, 2005:66). Bilgi kavramının tanımına 

geçmeden önce veri ve enformasyon kavramlarının açıklanmasında 

yarar bulunmaktadır. 

2.1.  Veri 

 

Genel bir bakış açısıyla veri, “ham gerçeklikler” şeklinde 

tanımlanabilir (Davenport ve Prusak, 2001:21). Veri, bir kurumda 

ortaya çıkan olayları açıklayan, çalışanların anlayabileceği ve bundan 

yararlanacağı bir şekle dönüştürülmemiş ham gerçeklerdir (Laudon ve 

Laudon, 2006:8). Veri, kavramı, çeşitli durumların, gözlemlerin ya da 

oluşumların her türlü gösterimidir. Veri, çoğunlukla analiz 

edilebilecek veya daha sonraki işlemlerde kullanılabilecek unsurlardır 

(Türk, 2003:75-76). 
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2.2.  Enformasyon 

 

Enformasyon, bir biçime dönüştürülmüş, anlam ifade eden ve 

kullanıcılarına yarar sağlayan veridir (Zaim, 2005:68).  Veriden daha 

fazla bir anlam taşıyan enformasyon, yazılı veya sözlü bir iletidir 

(Barutçugil, 2002:57). Enformasyonu veriden ayıran en önemli özellik 

ise bir anlamının ve amacının olmasıdır. 

 

2.3. Bilgi 

 

En açık ifadeyle bilgi, verilerin karar verme sürecine destek sunacak 

biçimde anlam kazanması için analiz edilip işlenmek suretiyle 

varılmak istenen sonuçlardır (Perktaş, 2016:173). Bir başka tanımla 

bilgi, yeni tecrübeleri ve enformasyonu kavramada bir bakış açısı 

geliştiren bireysel deneyimlerin, değer yargılarının, bağlamsal 

enformasyonun ve kavrayışın birleşimidir (Yalçınkaya,2013:38). 

Bilgiyi bazı ölçütleri dikkate alarak; düzenlenme ve yararlanma 

biçimine göre, sistematik, pragmatik, idealist ve otomatik bilgi; 

niteliği dikkate alındığında ise çalışanda, müşteride ve yapıda bulunan 

bilgi şeklinde bir sınıflandırma yapılabilir (Demirel ve Seçkin, 

2008:109). Bir diğer sınıflandırma ise ünlü Macar kimyacı, ekonomist 

ve felsefeci Michael Polanyi’nin ortaya koymuş olduğu kaynağı 

açısından bilgi türleridir. Polanyi, insan bilgisini ele almaya, 

“anlatabileceklerimizden daha fazlasını bilebiliriz” şeklinde ifade 

edilen olguyu temel alarak başlanabileceğini belirtmiştir (Nonaka, 

1991:98), kaynağı açısından bilgi türleri açık ve örtük bilgi şeklinde 

sınıflandırılabilir. 
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2.4.  Bilgi Yönetimi 

 

Bilgi, daha çok bilmeye ve anlamaya yönelik bireysel bir kavramken, 

yönetim ise ortak amaçlara ulaşmak için takım çalışmasına önem 

veren örgütsel bir süreç şeklinde ifade edilir. Hal böyle olunca bu iki 

kavramın bir arada kullanılması zorluğu ortaya çıkmaktadır. Ancak 

her geçen gün bilginin ekonomik yapı içerisinde örgütlere artı değer 

katan önemli bir kaynak haline gelmesiyle bilginin yönetilmesinin 

gerekliliği çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmıştır (Çetinkaya, 2012:158). 

Amerikan Üretim ve Kalite Merkezi bilgi yönetimini, bilginin 

üretilmesi ve değer ortaya koyması için doğru zaman ve doğru insana 

dağıtılmasını sağlayan sistemli yaklaşımlar şeklinde tanımlanmıştır. 

Bilgi yönetimi, temel olarak örgüt içerisinde devamlı bir biçimde artan 

bilgi kapasitesini yenileyen, ortaya çıkan bilgileri erişilebilir hale 

getiren, lazım olan bilgiye ulaşma noktasında gerekli olan işlemleri 

tanıtan ve ihtiyaç duyulan bilginin örgüt personeliyle paylaşılmasına 

zemin hazırlayan bir disiplindir (Güçlü ve Sotirosfki, 2006:355). 

Diğer bir tanımla bilgi yönetimi, stratejik bir motivasyonla, bilgi 

personelinin gelişim süreçlerini hızlandırmak, veri ve enformasyondan 

faydalanma yeteneklerini iyileştirmek maksadıyla veri ve 

enformasyona anlam yükleme sürecini de içine alacak biçimde 

örgütsel hedeflerin başarılmasıdır (Beijerse ve Uit, 1999: 102). 

Genel bir ifadeyle bilgi yönetimi, örgütü ulaşmak istediği amaçlar 

doğrultusunda piyasa değerini yükseltmek ve diğer örgütler ile 

arasındaki gelişmişlik düzeyini kapatmak için, örgüt içi ve dışı tüm 

bilgi kaynaklarını örgütün faaliyetleri ile uyum sağlayacak şekilde ele 
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geçirilmesi, düzenlemesi, personele iletilmesi ve sonuç olarak bireysel 

ve örgütsel verimliliğe katkı sağlanmasıdır (Perktaş, 2021:80). 

2.5.  Bilgi Yönetiminin Örgütler Açısından Önemi 

 

Örgütler pek çok sebepten dolayı bilgiyi yönetmek zorunda 

kalmaktadır. Etkili bilgi yönetimi, örgütlerin çok daha iyi müşteri 

hizmeti sağlamasını zemin hazırlayacaktır. Örgütler için bilgi 

yönetimini önemli hale getiren üç temel güç bulunmaktadır (Türk, 

2003;119). 

• Örgütsel etkinlik temelinde bilginin artan üstünlüğü, 

• Finansal modellerin bilginin dinamiklerini göstermedeki 

eksiklikleri, 

• Örgütün gerçek başarısına ulaşmada tek başına bilgi 

teknolojisindeki eksikliklerdir. 

 

Bilgi yönetimi örgütler için son derece önemlidir. Bunun sebebi, dün 

iyi işleyen bir süreç yarın bozulabilir. Örgütler, sürekli değişim içinde 

olan bir ortamda ihtiyaçları karşılayabilmek ve örgütsel etkinliği 

sürdürebilmek için örgüt teorilerini devamlı biçimde değerlemek ve 

yenilemek durumundadır. Bu noktada bilgi yönetimi, kesintisiz 

şekilde öğrenmeyi artırıp, öğrenme sürecini kolaylaştırarak örgüt 

bünyesindeki değişim ihtiyacını minimum düzeye çekebilmektedir 

(Türk, 2003:120). En doğru bilgiyi elinde bulunduran, düzenli bir 

şekilde yeni bilgi üreten, bu bilgiyi örgütün tüm seviyelerine geniş 

ölçüde yayan, yeni teknolojilerde ve ürünlerde bilgiyi hızla kullanan 
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örgütlerin rakiplerine nazaran daha başarılı olacağı aşikârdır (Nonaka 

ve Hiratoka, 1999: 31). 

2.6.  Bilgi Yönetimi Süreci 

Bilgi yönetimi, örgütlerin kendi içlerindeki bilgileri ortaya çıkarma ve 

bundan yararlanma süreci şeklinde ifade edilebilir. Örgütün, bilgi 

gereksiniminin belirlenmesi, bilginin üretilmesi, tasnif edilmesi ve 

saklanması, transfer edilmesi ve paylaşılması ile bilginin kullanılması 

ve değerlendirilmesi şeklinde birçok örgütsel işlevi içerir (Perktaş, 

2021:94). Bilgi yönetimi sürecinin, aşamalarına geçmeden önce 

Tiwana (2000: 14-16) tarafından ortaya konulmuş olan bilgi yönetimi 

yol haritasının incelenmesi yararlı olacaktır.  

• Yapılacak olan iş için gerekli bilginin tespit edilmesi, 

• İş stratejileri ile bilgi yönetiminin ilişkilendirilmesi, 

• Örgüt içerisindeki bilginin analiz edilmesi, 

• Bilgi yönetimi sisteminin, örgütteki enformasyon teknolojileri 

varlığına dâhil edilmesi, 

• Yalnızca açık bilgi yerine, örtülü bilgi ve süreçlere de 

odaklanılması, 

• Sonuca götüren bir bilgi yönetimi sisteminin kurulması ya da 

var olanın iyileştirilmesi, 

• Bilgi yönetimi sisteminin çalışmasını kolaylaştıracak, 

ödüllendirme, liderlik ve kültür varlıklarının geliştirilmesi, 

• Bilgi ölçümleri ve bilgi yönetimi yatırım kârlılığının 

hesaplanması, 
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• Daha önceki bilgi yönetimi uygulamalarından ders alınması 

gerekmektedir. 

Bilgi yönetimi birbirini takip eden dört aşamadan meydana gelen bir 

süreçtir. 

1- Bilginin üretilmesi 

Sürecin bu ilk aşamasında, örgütün yeni ve fayda yaratacak fikirler ile 

ortaya çıkması muhtemel sorunlara çözüm üretebilme 

kabiliyetlerinden söz edilebilir. Örgütler, dün ellerinde olan ve bugün 

ulaştıkları bilgi kaynaklarından ele geçirdikleri bilgileri, çeşitli 

etkileşimler sonucunda yeniden düzenleyerek bilgiyi üretirler (Bhatt, 

2001: 78). 

2- Bilginin tasnif edilmesi ve saklanması 

 

Bilginin tasnif edilmesi; bilginin bir araya getirilmesi, açıklanması, 

muhteviyatının tespit edilmesi ve ne şekilde faydalanılacağının 

belirlenmesi, kullanılmak ve saklanmak için uygun bir hale 

dönüştürülmesidir. Örgüt için en sağlam bilgi kaynağı; sosyal açıdan 

yapılandırılmış, sınıflandırılmış, personelin tamamı tarafından 

paylaşılan, kabul gören ve kullanılmaya uygun durumda olan bilgidir. 

Bu açıdan bilginin tasnif edilmesi ve saklanması, örgütün bilgi 

birikimini güvenilir bir bilgi kaynağına dönüştürmek amacına yönelik 

bir aşamadır (Efiloğlu, 2006: 107). 

3- Bilginin transfer edilmesi ve paylaşılması 

 

Bilgi yönetimi süreci içerisinde en önemli adımlardan birini teşkil 

eden bilginin transfer edilmesi aşaması, iç ve dış kaynaklardan elde 
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edilen bilginin, örgüt içerisine paylaşılmasını içermektedir. Bilginin 

transfer edilmesi, örgüt içerisinde doğru bilginin doğru kişiye en kısa 

sürede ulaşabilmesi için gerçekleştirilen uygulama, sistem ve 

süreçlerin tamamını ifade etmektedir. Paylaşılmak yerine veri 

depolarında, dosyalarda, bilgisayarlarda ve bireyin zihninde 

beklemekte olan bilgi örgüte bir değer katmayacaktır (Akgün vd., 

2009:51). 

4- Bilginin kullanılması ve değerlendirilmesi 

 

Bilgi yönetimi sürecinin ilk üç aşaması önemli olsa da bilgi ancak 

kullanılıp ve değerlendirildiğinde örgütlere yarar sağlar (Perktaş, 

2021:100). Bilginin kullanılması ve değerlendirilmesi bilgi yönetimi 

sürecinin nihai hedefi ve çıktısıdır; nitekim bilgi ancak kullanılıp 

değerlendirildiği ölçüde yarar sağlamaktadır. Bu aşama, örgütün 

edindiği, depoladığı, işletme içine yaydığı ve yorumladığı bilginin 

örgütsel faaliyetlerde uygulamaya geçirilerek bilgiden 

yararlanılmasını içermektedir (Akgün vd., 2009:52). Bunun yanında 

bu aşama bilgi yönetiminin sonuçlarının ölçülebilmesi açısından da 

oldukça önemlidir (Zaim, 2005:226).   

3. STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ 

 

Bilgi yönetimi stratejisi, örgütte gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde 

örgütün en uygun bilgiye sahip olmasını sağlamak için bilginin ortaya 

çıkarılması, saklanmasına, düzenlenmesi, yenilenmesine, dağıtılması 

ve kullanılmasına yönelik bir stratejidir. Bilgi yönetimini bir kurum 

stratejisi şeklinde gören örgütler tarafından bilgi yönetimi, uzun vadeli 
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büyüme ve süreklilik için önemli bir güç olarak kabul edilmelidir 

(İpçioğlu ve Erdoğan, 2005:96). 

Bilginin stratejik yönetimi bir bakıma dış çevre unsurlarının 

etkilerinden ziyade örgüt bünyesi içerisinde bulunan önemli ilişkilerin 

yönetimi ve bilgi personelinden kaynaklanan tecrübe ve yeteneklerin 

bir neticesi olarak görülmelidir (İnce ve Oktay, 2006:27). Bu 

yaklaşıma göre örgütler için stratejik olarak en önemli kaynak bilgi, 

en önemli temel yetenek ise bilgiden en iyi biçimde yararlanma 

becerisidir (Zaim, 2005:206).  

Stratejik bilgi yönetimi, bilginin yönetilebilmesi için düzenli ve 

kapsamlı bir şekilde hazırlanmış planın temel anahtarıdır. Eğer bir 

örgütün mevcut yapısıyla ilgili ortamın gerektirdiği yeteneklerle 

ilişkili olan uygun stratejileri yok ise bilgi yönetiminin ona yardımcı 

olması beklenemez. Ancak, örgütün başarıyla işleyen bilgi yönetim 

süreci varsa buna bağlı olarak uygun stratejiler geliştirme imkânı da 

artacaktır (Pasher ve Ronen, 2011:38-46). 

SONUÇ 

Yoğun stresin yaşandığı hastanelerde, bilgiyi verimli ve etkili bir 

şekilde paylaşmak, kullanmak ve sağlık hizmetlerini geliştirme 

yeteneği açısından stratejik yönetimin önemi bu çalışmanın 

merkezinde yer almaktadır. Bilgi yönetimi uygulamaları, tıbbi 

araştırma ve hasta bakımı değer zincirinin tamamında entelektüel 

sermaye kullanarak sağlık hizmetini iyileştirebilir (Allen, 2013:91). 

Entelektüel sermayenin oluşmasında ve gelişmesinde ise stratejik 

yönetimin bir parçası olan örgüt kültürünün önemli bir rolü vardır. 
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Güçlü bir örgüt kültürü, kuruma katkı sağlaması açısından entelektüel 

sermayenin oluşturulmasında temel bir belirleyicidir (İpçioğlu ve 

Şahin, 2012:154). 

Bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi temel sağlık 

hizmetlerinin etkin şekilde sunulmasıyla mümkündür. Dolayısıyla 

sağlık kurumları yöneticilerine ve çalışanlarına bu hizmeti sunma 

konusunda önemli görevler düşmektedir. Ancak son yıllarda yaşanan 

sosyal, ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelerin sonucunda yeni 

hastalıklar, salgın hastalıklar, savaşlar, yaşlı nüfusun artmasına bağlı 

birtakım problemler belirsizliklere ve olasılıklara göre yaşama becerisi 

kazanmayı zorunlu kılmakta ve sağlıkta sürekli bir değişimin 

yaşandığı görülmektedir. Bu durum sağlık kurumları yöneticilerinin 

stratejik yönetimi ve süreçlerini kullanarak, bu değişime ayak 

uydurmalarını zorunlu kılmaktadır. Sonuç olarak; bireye ve topluma 

sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş sağlık kurumlarının değişime 

ayak uydurması, yenilikçi uygulamaları desteklemesi ve örgüt kültürü 

haline getirmesi gerekmektedir. 

Stratejik yönetim, çalışanların bilgi paylaşım davranışlarını 

biçimlendirir ve öğrendiklerini etkiler. Aksi takdirde, bilginin elde 

edilmesini, paylaşılmasını ve kullanılmasını destekleyen ve teşvik 

eden bir stratejik yönetim anlayışının olmayışı, etkili bir bilgi 

yönetiminin önündeki en büyük engellerden birine dönüşecektir. Bilgi 

yönetimi uygulamaları için stratejik yönetimin bir parçası olan 

örgütsel bağlılığı ve güveni teşvik eden, çalışanların kararlara 

katılımını teşvik eden, daha esnek ve değişime açık kültür tipinin 



 
52 YÖNETİM VE İŞLETME ÇALIŞMALARI 

varlığı önem arz etmektedir. Bu yüzden bilginin paylaşılmasının 

teşvik edilmesi gerekmekte ve bilgi paylaşımının önündeki engeller 

kaldırılmalıdır.  
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GİRİŞ 

 

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) insan ve hayvan sağlığı açısından risk 

oluşturabilecek tehlikeli kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntıları 

içinde barındırmayan, çevreye zarar vermeden ve doğal dengeyi 

bozmadan yapılan tarımsal faaliyetler sonucu elde edilen ürünlerdir. 

Gıda üretiminde kullanılan ilaç, hormon gibi kanserojen maddelerin 

olmadığı ürünlere ulaşmak gittikçe zorlaşmaktadır (Karabaş, 2012). 

İyi Tarım Uygulamaları bilimsel esaslara dayalı olarak ürünün 

yetiştirildiği yerde tüm işlemlerin kayıt altında tutulup denetlendiği ve 

sertifikalandırıldığı üretim biçimidir. Organik üretimden farklı olarak, 

İyi Tarım Uygulamalarında modern tarımsal üretim yöntemlerinde 

kullanılan gübre, ilaç vb. uygulamalar insan, hayvan ve çevre 

açısından zarar vermeyecek boyutta kullanılır ve bu şekliyle dost bir 

üretim sistemi olarak kabul edilir. Ürünün üretim aşamasından 

pazarlanması aşamasına kadar uzanan süreçte her bakımdan kontrollü, 

denetimli ve sertifikasyona tabi olması ise organik tarımla ortak 

noktasıdır. 

 

1. İYİ TARIM UYGULAMALARI VE SWOT ANALİZİ 

 

Bu çalışmada İyi Tarım Uygulamalarının (ITU) Türkiye tarım 

potansiyeli açısından uygunluğu irdelenmiştir. Bu amaçla SWOT 

analizi tercih edilmiştir. Çalışmada SWOT analizi bütünleşik model 

olarak AHS (Analitik Hiyerarşik Süreç) yöntemi ile birlikte 

kullanılmıştır. TR83 Bölgesi bu amaçla örnek bölge olarak 

belirlenmiştir. Bu bölgenin tercih edilmesinde, Türkiye ortalamasını 
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temsil etme yeteneğinin yüksek olması etkili olmuştur. Bölgenin 

tarımsal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak iç ve dış değerlendirme 

faktörleri tespit edilmiştir. Bu faktörlerin belirlenmesinde bölge 

genelinde yapılan anketler etkili olmuştur. Çiftçi görüşmeleri, uzman 

değerlendirmeleri ve elde edilen gözlemlerden hareket edilerek iç ve 

dış faktörlere ilişkin SWOT faktörleri saptanmıştır. Daha sonra 

içlerinde uzman düzeyinde çiftçilerin de olduğu grup toplantılarında 

SWOT faktörleri değerlendirme çalışması yapılmıştır. Değerlendirme 

faktörlerinin belirlenmesinde ikincil verilerden de yararlanılmıştır. 

Bölgede yapılmış tarımsal ekonomik yapıyı ortaya koymaya yönelik 

bilimsel çalışma sonuçları, bölgede tarımsal amaçlı ve kırsal kalkınma 

amaçlı kurumların rapor ve kayıtları ile değişik amaçlar için yapılmış 

bölgeyi ilgilendiren SWOT analiz çalışmaları birlikte 

değerlendirilerek araştırıcılar tarafından SWOT faktörleri 

belirlenmiştir. Bu faktörler Çizelge 1’de görülebilir. SWOT 

faktörlerinin belirlenmesinde ve SWOT analizi genelinde bölge için 

tek analiz yoluna gidilmiştir. Zira her il ya da ilçe için yapılacak 

SWOT değerlendirmelerinde kavram kargaşasına ve yorum 

kargaşasına meydan verilmek istenmemiştir. Bu tarz bir yaklaşımla 

uygulama birliği ve öneri sunma kolaylığı sağlanmak istenmiştir. Bu 

nedenlerle TR83 Bölgesi İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için 

belirlenen SWOT faktörleri ve Bütünleşik sayısal analizlerle iç ve dış 

durum değerlendirilmeleri yoluna gidilmiştir. 

 

AHS yöntemi kullanılarak sayısallaştırılmış SWOT analizi yani, 

SWOT analizine sayısal bir aşamanın eklenmesi ilk olarak Kurtilla 
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(2000)’nın çalışmasında görülmektedir (Kurtilla vd., 2016). İlerleyen 

süreçte literatürde çok farklı alanlarda ve çok sayıda sayısallaştırılmış 

uygulamalara rastlanmaktadır. Belli başlı çalışmalar şu şekilde 

özetlenebilir: Shinno (2006) imalat sektörü uygulaması ile küresel 

rekabet stratejilerinin değerlendirilmesi çalışması yapmıştır. Buna 

ilave olarak; Yüksel ve Akın (2006) tekstil firma stratejilerinin 

belirlenmesi çalışmasında, Kaygısız vd. (2016) Burdur ili turizm 

sektörü stratejisinin belirlenmesinde, Arslan ve Turan (2009) İstanbul 

Boğazı trafiğinde deniz kazalarının araştırılması çalışmasında, Lee vd. 

(2011) spor yönetimi konusunda, Wickramasinghe and Takano (2010) 

Sri Lanka turizm sektörü stratejik pazarlama faaliyetleri çalışmasında 

ve Kajanus vd. (2012) tabii kaynakların etkinliği ve yönetimi 

çalışmasında sayısallaştırılmış SWOT analizlerini kullanmışlardır. 

Karabaş ve Gürler (2011) iyi tarım uygulamalarıyla ilgili olarak, 

organik-iyi tarım ve konvansiyonel tarım uygulamalarını işletmelerde 

üretim düzeyinde karşılaştırmalı analizini yaparak, üreticilerin 

güvenilir gıdalara yönelik üretim sistemlerine yaklaşımlarını ortaya 

koymuşlardır. Karkacıer ve Karabaş (2013) iyi tarım uygulamaları ve 

tüketici davranışlarını ele aldıkları çalışmalarında, iyi tarım 

uygulamasını geniş boyutuyla ele alarak, güvenilir tarımsal üretim 

sistemi olduğunu ve tüketicilerin bu konudaki duyarlılıklarını 

regresyon analizi yöntemiyle ortaya koymuşlardır.   

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

SWOT analizleri kapsamında faktörler ve öncelik değerlendirmeleri 

için uzman grubunun çalışması sağlanmıştır. Uzman grubu teknik 
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elemanlar, önder çiftçiler ve akademisyenlerden oluşan bir grup 

çalışması ile yapılmıştır. SWOT analizi incelenen olgunun, sürecin ya 

da durumun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine imkân tanıyan, 

duruma göre nitel ya da yarı nitel olabilen bir veri analiz yöntemidir. 

Bu analizde amaç, incelenen konu ile ilişkili çeşitli faktörler arasından 

var olan güçlü yönlerin vurgulanması ve zayıf yönlerin belirlenmesi 

sonucunda zayıflıklara yönelik plan ve stratejiler geliştirmektir. 

Böylece SWOT analizi güçlü bulunan yerlere odaklanmayı sağlar. Bir 

firmanın, bir kurumun veya bir bölgenin iç ve dış durumunun analiz 

edildiği stratejik yöntem tekniği olarak bilinen SWOT analiz tekniği 

bu çalışmada kullanılmıştır. Bu teknik ile sistematik bir düşüncenin ve 

analize konu olan SWOT faktörlerinin geniş çaplı araştırması 

yapılmıştır. Bir sistemin güçlü yanları kendine ait kaynak ve 

becerilerden oluşmaktadır. İncelenen sistemin zayıflıkları ise 

bulunması gereken beceri ve donanımın eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bir sistem için zayıflık, başka bir sistem için güç 

olarak algılanabilir.  Her sistemin kendine özgü yapıları ve bunlara ait 

etkileri olabilmektedir. Bir sistemin SWOT tekniği ile incelenmesinde 

sistemin başarısı için çevresel faktörlerin taranması gereklidir. 

 

SWOT analizi bir strateji planlama aracıdır. Burada 4N denilen 

sorular dikkate alınır.  Bu süreçte SWOT analizi, durum analizi 

yaparak nerede olduğumuzu belirler. 

 

1.    Neredeyiz? 

2.    Nereye ulaşmak istiyoruz? 

3.    Nasıl ulaşabiliriz? 
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4.    Nasıl ölçer ve değerlendiririz? 

 

İçsel ve dışsal faktörleri sistemli bir şekilde karşılaştıran bir analiz 

tekniğidir. İçerdeki faktörler Güçlü yönler (S) ve zayıf yönler (W) dir. 

Dışarıdaki faktörler ise Fırsatlar (O) ve Tehditler (T) olarak 

nitelendirilir. Bu yöntemin metodolojisinde görüşme, gözlem (veya 

anket) ve doküman inceleme şeklinde nitelik belirten yöntemler 

uygulanır. Faktör öncelik değerleri sayısallaştırılmış tekniklerle 

belirlenebilir.   

 

Sayısallaştırılmış SWOT analizinde karar verme sürecinde 

kullanılacak SWOT faktörleri belirlendikten sonra, analitik bir 

yöntemle bu faktörlerin öncelik değerleri belirlenir. Bu amaçla konu 

uzmanlarından oluşan kişilerle çalışılır. Çalışma esnasında uzman 

grubu değerlendirme yaparken Saaty’nin tavsiye ettiği 1-9 ölçeğinden 

yararlanılmıştır (Saaty, 1980). 

 

Faktörler belirlendikten sonra bunların öncelik sıralarının 

hesaplanması aşamasına geçilir. AHS tekniği kullanılması suretiyle 

sekiz adet güçlü yönler SWOT faktörü, dokuz adet zayıf yönler 

faktörü, yedi adet fırsatlar faktörü ve dokuz adet tehditler faktörü 

olmak üzere toplam 33 faktörün öncelik sırası sayısallaştırılmış 

SWOT analizi ile belirlenmiştir. Bunun için uzman değerlendirme 

tablosu kullanılmaktadır. Uzmanlar grubunun değerlendirmesinde ikil 

karşılaştırma sorusuna dayalı Saaty’nin önerdiği Çizelge 2’de verilen 

ölçekten yararlanılmıştır (Saaty, 1980; Saaty, 2008). 
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Tablo1: TR83 Bölgesi İTU Çerçevesinde Belirlenen SWOT Faktörleri 

SWOT Grupları SWOT Faktörleri 

 Güçlü yanlar (S) S1   Tarıma elverişli iklim ve toprak yapısı 

S2   Meyve - sebze üretiminde uzmanlık 

S3   Tarımsal alanlarda ucuz işgücü kapasitesi 

S4   Uygun coğrafi konum ve ulaşım 
S5   Hayvancılık faaliyetleri ve uygunluğu 

S6   Tarım teşkilatları ve uzmanlar alt yapısı 

S7    Organik tarımsal  üretimin yapılıyor olması 

S8    Özel sektör girişimci varlığı 

Zayıf yönler (W) W1  Tarımda teknoloji ve bilgi kullanımı yetersizliği 

W2  Tarımsal pazarlama yetersizliği 
W3   Sulama alt yapısı ve teknolojileri eksikliği 

W4   Köy ulaşım altyapısı eksikliği 

W5   Tarımda örgütlenme bilincinin olmayışı 

W6   Tarımsal desteklerin yetersiz ve eksik olması 
W7   Sanayici - çiftçi işbirliği yapamama, sözleşmeli tarım 

yapamama 

W7   Önder çiftçi eksikliği 

W8   Tarımda sanayileşme kültürü eksikliği 

Fırsatlar  (O) O1  Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin 

bulunması 
O2  Kalkınmada öncelikli yörelerin varlığı 

O3   Sulu tarım varlığı ve geçişe uygunluk 

O4   Bölgede Ziraat Fakültelerinin bulunması ve olası 

gelişimleri destekleyici donanımları 
O5   Deniz ve hava ulaşım imkanları 

O6  İnsan kaynaklarını geliştirmede heveslilik ve uygunluk 

O7  Bölgede yaş meyve ve sebze pazarında uluslararası 

firmaların faaliyetleri (ihracat imkanları) 

Tehditler (T) T1   Tarımda geleneksel yapının kırılamayışı 

T2    Kırsal alanda genel eğitim sorunları 
T3    Kırdan göç olgusu ve genç nüfus kaybı 

T4    Tarımsal çıktı ve girdi fiyatlarındaki sorunlar 

T5    Mahalli idareler üst yönetim kadrolarında vizyon 

eksikliği 
T6    Kırsal kesimde dışlanmışlık ve karamsarlık 

T7    Kırsal kesim insanında her şeyin devletten beklenti 

düzeyi ve bunun çok yüksek olması 

T8    Çevre – insan ve hayvan sağlığı konusunda yeterli 
bilincin oluşmayışı 

T9    Kahvehane kültürü ve tembellik 
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Tablo 2: AHS ve Önem İçin Ölçek Değerler Tablosu 

aij Tanımı Anlamı 

1 Eşit önemli 

 

İki seçenek eşit derecede önem sahip 

3 Biraz önemli 

 

Bir seçenek diğerine göre biraz daha üstün 

5 Kuvvetli derecede önemli Bir seçenek diğerine göre oldukça üstün 

7 Çok kuvvetli derece önemli Bir seçenek diğerine göre çok üstün 

9 Kesin olarak önemli Bir seçeneğin diğerine göre üstün olduğu çok 

büyük güvenilirlikte 

2,4,6,8,  Ara değerler 

 

İki ardışık yargı arasında düşünülen değer 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

İyi Tarım Uygulamaları için AHS tekniğinin SWOT analizi ile 

bütünleşik kullanılması suretiyle öncelik değerleri sayısal olarak 

ortaya konabilmektedir. Faktörlerin ikili karşılaştırmaları ve öz değer 

hesaplamaları yardımıyla çözüm yapılabilmektedir. Bu şekilde mevcut 

durumu ve beklenen durumu ifade eden yeni alternatif stratejinin daha 

ayrıntılı şekilde ele alınması mümkündür. Güçlü yönler, zayıf yönler, 

fırsatlar ve tehditlerin oluşturduğu SWOT grupları ve her bir gruba ait 

faktörlerin objektif olarak sıralanması gerçekleşir. Öncelik 

karşılaştırmalarında insan beyninin, en fazla dokuz elemanı genel 

kıyaslayabileceği belirtilir (Gürbüz, 2010). Karşılaştırmada 

zorlanacağı düşünülerek çok fazla SWOT faktörü kullanılmamalıdır. 

Bu çalışmada en çok 10 faktör alınmıştır. İkili karşılaştırmalarda ilk 

adım faktör 1 ile faktör 2 karşılaştırıldığında hangi faktör Saaty’nin 

ölçeğine göre daha üstündür ve devamında daha üstün faktör diğer 
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faktörlere göre ne kadar daha çok tercih edilmektedir şeklinde beyin 

fırtınası yaratılır. Bu karşılaştırmalardan elde edilen bilgilere göre 

geometrik ortalamaların kullanımına dayalı öncelik sırası belirlenir. 

İstatistiksel olarak bu tip analizlerde basit aritmetik ortalamalar yerine 

geometrik (logaritmik) ortalamaları kullanmak daha anlamlı 

görülmektedir. Böylece en yüksek öncelik değerine sahip sıralı SWOT 

faktörleri sıralanabilir. Elde edilen bulgulardan hareketle Çizelge 3 

düzenlenmiştir. 

Tablo 3: SWOT Analizi ve Faktör Öncelik Değerleri 

 

SWOT 

GRUPLARI 

 

SWOT 

GRUPLARI 

ÖNCELİK 
DEĞERİ 

 

 

 

SWOT FAKTÖRLERİ 

 

SWOT 

FAKTÖRLERİ 

ÖNCELİK 
DEĞERİ 

 

 

 

 

 

(S) 

GÜÇLÜ 

YANLAR 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

S1   Tarıma elverişli iklim ve 

toprak yapısı 

S2   Meyve - sebze üretiminde 

uzmanlık 

S3   Tarımsal alanlarda ucuz 

işgücü kapasitesi 

S4   Uygun coğrafi konum ve 

ulaşım 

S5   Hayvancılık faaliyetleri ve 

uygunluğu 

S6   Tarım teşkilatları ve 

uzmanlar alt yapısı 

S7    Organik tarımsal üretimin 

yapılıyor olması 

S8    Özel sektör girişimci 

varlığı 

 

 

0,2268 

 

0,1659 

 

0,1511 

 

0,0726 

 

0,0436 

 

0,1220 

 

0,0348 

 

0,1832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1  Tarımda teknoloji ve bilgi 

kullanımı yetersizliği 

W2  Tarımsal pazarlama 

yetersizliği 

W3   Sulama alt yapısı ve 

 

0,1750 

 

0,2964 

 

0,0694 
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(W) 

ZAYIF 

YANLAR 

 

 

0,25 

 

teknolojileri eksikliği 

W4   Köy ulaşım altyapısı 

eksikliği 

W5   Tarımda örgütlenme 

bilincinin olmayışı 

W6   Tarımsal desteklerin 

yetersiz ve eksik olması 

W7   Sanayici- çiftçi işbirliği 

yapamama, sözleşmeli           

tarım yapamama 

W8   Önder çiftçi eksikliği 

W9   Tarımda sanayileşme 

kültürü eksikliği 

 

 

 

0,0833 

 

0,1388 

 

0,0805 

 

 

0,0899 

 

0,0116 

0,0551 

 

 

 

 

 

 

 

 

(O) 

FIRSATLAR 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

O1  Tarıma dayalı sanayi 

işletmelerinin faaliyetlerinin 

bulunması 

O2  Kalkınmada öncelikli 

yörelerin varlığı 

O3   Sulu tarım varlığı ve 

geçişe uygunluk 

O4   Bölgede Ziraat 

Fakültelerinin bulunması ve  

olası gelişimleri destekleyici 

donanımları 

O5   Deniz ve hava ulaşım 

imkanları 

O6  İnsan kaynaklarını 

geliştirmede heveslilik   ve 

uygunluk 

O7  Bölgede yaş meyve ve 

sebze pazarında uluslararası 

firmaların faaliyetleri (ihracat 

imkanları) 

 

 

0,0911 

 

 

0,1190 

 

0,3098 

 

0,0952 

 

 

 

0,0517 

 

0,1428 

 

 

0,1904 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1   Tarımda geleneksel 

ekonomik yapı 

T2   Kırsal alanda genel eğitim 

sorunları 

T3    Kırdan göç olgusu ve 

genç nüfus kaybı 

T4    Tarımsal çıktı ve girdi 

fiyatlarındaki sorunlar 

 

0,1892 

 

0,1735 

 

0,1262 

 

0,0946 
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İTU için yapılan SWOT analizi faktörleri ve karşılaştırma 

değerlendirmeleri sonucu bulunan öncelik değerleri hesaplanmıştır. 

Buna göre Çizelge 3’de verilen değerler her bir faktörün 

karşılaştırılması sonucu hesaplanan değerlerdir. (S) güçlü yanlar 

grubunu oluşturan sekiz faktör içerisinde en güçlü yön S1 faktörüdür. 

Bu faktör TR83 Bölgesinin tarıma elverişli iklim ve toprak yapısını 

gösterir. Faktörün öncelik değeri 0,2268 olarak belirlenmiştir. Bu 

faktörü 0,1832 öncelik değeri ile bölgedeki özel sektör girişimci 

varlığı (S2) izlemektedir. Bu yöre için yapılan birçok tarımsal amaçlı 

çalışmada yörenin iklim ve toprak yapısının tarım için son derece 

uygun olduğu zaten ifade edilmektedir. Ancak ikinci faktör yöreyi 

güçlü kılan önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimci 

varlığı ve üretken yapısı son derece önemli bir güç olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

(S3) Meyve - sebze üretiminde uzmanlık faktörünün bölge için güçlü 

bir faktör olarak karşımıza çıkması doğal bir sonuçtur. Bu faktör güçlü 

TEHDİTLER 0,25 

 

 

T5    Mahalli idareler üst 

yönetim kadrolarında          

vizyon eksikliği 

T6    Kırsal kesimde 

dışlanmışlık ve karamsarlık 

T7    Kırsal kesim insanında 

her şeyin devletten beklenti 

düzeyi ve bunun çok yüksek 

olması 

T8    Çevre – insan ve hayvan 

sağlığı konusunda yeterli 

bilincin oluşmayışı 

T9    Kahvehane kültürü ve 

tembellik 

 

0,1514 

 

 

0,0567 

 

0,0694 

 

 

 

0,1009 

 

 

0,0381 
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yanlar içerisinde üçüncü sırada çıkmıştır. Faktörün öncelik değeri 

0,1659 dur. Yörede meyve - sebze üretimi özellikle Tokat Amasya ve 

Samsun’da oldukça yoğun görülmektedir. Yörede özellikle Samsun 

ilinde organik tarımın yapılıyor olması İTU uygulamalarına yakınlık 

bakımından bir güç olarak algılanmıştır. S7 faktörü olan organik 

tarımın yapılıyor olması öncelik açısından güçlü yanlar içerisinde yer 

alan toplam sekiz faktörden en sonuncusu olarak görülmektedir. 

Ancak yine de bölge stratejik planlar geliştirme açısından güçlü bir 

yön olarak görülmektedir. Tarım teşkilatlarının varlığı donanımı ve 

güçlü uzman kadroları ITÜ uygulamalarının geliştirilme stratejileri 

bakımından beşinci sırada yer alan iç faktör olarak görülmüştür. 

Zengin ve uzmanlaşmış Ziraat Mühendisi, veteriner, gıda mühendisi 

geniş teknik eleman kadroları ve konusunda deneyimli idari kadrolar 

güçlü potansiyeli yüksek bir teşkilatın varlığını ortaya koymaktadır. 

Bu uzman kadrolar ve donanımla tecrübe birikimi bir araya getirilerek 

alternatif üretim sistemleri içerisinde yeni üretim metotları ve İTU 

uygulamalarını genelleştirmek ve geliştirmek bir fırsata 

dönüşebilmektedir.  

 TR83 Bölgesi kapsamında ITU için yapılan SWOT analizinde 

bölgenin zayıflıkları (W)’nı gösteren iç analizler ya da iç faktörler 

dokuz maddede toplanmıştır. Zayıf yönler; (W1) Tarımda teknoloji ve 

bilgi kullanımı yetersizliği, (W2) Tarımsal pazarlama yetersizliği, 

(W3) Sulama alt yapısı ve teknolojileri eksikliği, (W4) Köy ulaşım 

altyapısı eksikliği, (W5) Tarımda örgütlenme bilincinin olmayışı, 

(W6) Tarımsal desteklerin yetersiz ve eksik olması, (W7) Sanayici- 

çiftçi işbirliği yapamama, sözleşmeli tarım yapamama, (W8) Önder 
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çiftçi eksikliği ve (W9) tarımda sanayileşme kültürü eksikliği olarak 

belirlenmiştir. Bu içsel faktörlerden bölgenin zayıflıkları içerisinde en 

öne çıkan faktör tarımsal ürünlerin pazarlama sistemindeki yetersizlik 

gelmektedir. Bu faktörün payı yaklaşık %29’dur. İkinci zayıflık 

faktörü 0,1750 öncelik değeri ile tarımda teknoloji ve bilgi 

kullanımıdır. Tarım sektöründe üretim aşamasından sonra pazarlama 

aşamasında yaşanan ciddi problemler yöre insanı ve uzmanlarca en 

önemli sorun ya da zayıf yön olarak değerlendirilmektedir.  

Tarım sektöründe örgütlenme zayıf yönleri güçlü konuma getirme 

adına önemli bir işlev üstlenmektedir. Çiftçilerin en zayıf yönlerinden 

biri dağınık, küçük ölçekli ve Pazardaki etkinlikler bakımından güçsüz 

olmalarıdır. Bu bakımdan ölçek sorunları vardır. Küçük ölçeklerini bir 

araya getirerek büyümeleri ve tam rekabet koşullarında gereken 

yerlerini almaları günümüzde ancak örgütlenme ya da kooperatifleşme 

modelleri ile mümkündür. TR83 Bölgesinde geliştirilebilir ITU 

kapsamında SWOT analizinde stratejik planlama açısından zayıflıklar; 

çiftçiler üzerinden örgütlenme bilincinin ya da faydalarının 

görülemeyişidir. Bu faktörün üçüncü sırada yer alan bir zayıflık olarak 

karşımıza çıktığını görüyoruz. Faktörün zayıflık önem derecesi 0,1388 

olarak hesaplanmıştır. ITU kooperatifleri bir model önerisi olarak 

desteklenmesi gerekirken, örgütlenme bilincindeki düşük katsayı ciddi 

bir zayıflık olarak değerlendirilebilir. En düşük öncelikli zayıf 

faktörler tarımda sanayileşme kültürünün eksikliği (0,0551), çiftçi - 

sanayici iş birliği ve sözleşmeli yetiştiricilik sistemindeki gerilikler 

söylenebilir. Sözleşmeli yetiştiricilik sistemi yeni üretim metotlarını 

geliştirmek adına önemli bir öneri olarak sunulabilir. Bu yolla hem 
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üretici ürün pazarını garantiye alırken, hem de işleyici sanayici 

hammadde kullanımını garantiye almaktadır. Diğer yandan tarımda 

teknoloji ve bilgi kullanımını geliştirmek, yaygınlaştırmak adına 

önemli bir adım atılmış olunur. 

SWOT analizlerinde dış faktörlerden fırsatlar (O), sistemin güçlü 

yanlarını destekleyen fırsatları ortaya koymak ve zayıflıkları 

gidermesi için fırsatların kullanılmasını gerektiren stratejileri belirler. 

Bölge ITU açısından fırsat faktörleri olarak yedi unsur öncelik 

değerlendirmesine alınmıştır. Bunlar; (O1) Tarıma dayalı sanayi 

işletmelerinin faaliyetlerinin bulunması, (O2) Kalkınmada öncelikli 

yörelerin varlığı, (O3) Sulu tarım varlığı ve geçişe uygunluk, (O4) 

Bölgede Ziraat Fakültelerinin bulunması ve olası gelişimleri 

destekleyici donanımları, (O5) Deniz ve hava ulaşım imkanları, (O6) 

İnsan kaynaklarını geliştirmede heveslilik ve uygunluk, (O7) Bölgede 

yaş meyve ve sebze pazarında uluslararası firmaların faaliyetleri 

olarak belirlenmiştir. Bu faktörlerden en yüksek öncelik değerine 

sahip olan sulu tarıma geçiş (0,3098) ve en gerideki önceliğe sahip 

faktör deniz ve hava ulaşım imkanları (0,517) olarak hesaplanmıştır. 

Bu faktörler açısından özelikle sulu tarım ve meyve sebze üretiminin 

yapıldığı Tokat, Amasya ve Samsun illerinde meyve ve sebze 

ihracatının uluslararası firmalarca zaten yapılıyor olması önemli bir 

fırsat olarak yer almaktadır. Bu faktörün öncelik değeri 0,1904’dür ve 

%19’luk bir pay alması önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. 

İnsan kaynaklarını geliştirmede hevesli olma sadece sözde 

kalmaktadır. Bu faktördeki algılamanın hareket olarak görülmeye 

başlanması için özel önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle 
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sözde kalan projeler, eyleme dönüşmeyen politik söylemler, daha 

açıkçası popülist yaklaşımlardan öncelikle üst yönetim kadrolarındaki 

karar vericilerin vazgeçmesi gerekir. Toplum ve kırsal kesim insanı 

popülizmin zararlarını gördüğü için gerçekçi projelere bakış açısı da 

değişik olmaktadır. Fotoğraflarda kalan gösteriş amaçlı projeler, 

eyleme dönüşmeyen söylemler toplumda olumlu karşılık bulmamakta 

ve inandırıcılığı kaybetmektedir. Bu nedenle çiftçiye doğrudan fayda 

yaratacak projeler üreterek güvenin sağlanması ve şeffaf olunması 

öncelikli olmalıdır.  

Tehditler (T) SWOT analizinin dördüncü safhasını oluşturur. (ITU) 

İyi Tarım Uygulamaları açısından araştırma yöresi için tehdit 

faktörleri şunlardır: (T1) Tarımda geleneksel yapının kırılamayışı, 

(T2) Kırsal alanda genel eğitim sorunları, (T3) Kırdan göç olgusu ve 

genç nüfus kaybı, (T4) Tarımsal çıktı ve girdi fiyatlarındaki sorunlar, 

(T5) Mahalli idareler üst yönetim kadrolarında vizyon eksikliği, (T6)    

Kırsal kesimde dışlanmışlık ve karamsarlık, (T7) Kırsal kesim 

insanında her şeyin devletten beklenmesi ve bunun çok yüksek 

düzeyde olması, (T8) Çevre – insan ve hayvan sağlığı konusunda 

yeterli bilincin oluşmaması, (T9) Kahvehane kültürü ve tembellik. 

Dokuz dışsal faktörün etkisini ve hangi faktörün en öncelikli olduğunu 

Çizelge 4’de görebiliriz. En ciddi tehdit olarak başka ifade ile en 

öncelikli tehdit olarak 0,1892 ile kırsal kesimdeki geleneksel 

ekonomik yapı görülmektedir. ITU benzeri üretim ve pazarlama 

modelleri geleneksel ekonomik yapı ve düşünceden çok uzaktır. Bilgi 

teknolojilerinin kullanımı, çevre ve insan sağlığı bilinci ve modern 

üretim tekniklerinin kullanılması geleneksel yapı içerisinde gelişim 
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gösteremez. Tarımın diğer sorunları eğitim, göç ve nüfus baskısı, 

dışlanmışlık ve karamsar tablo teknoloji kullanımını engelleyici dışsal 

faktörlerdir. Bunların her biri farklı önem düzeylerinde birer tehdit 

unsuru olmakta ve önem dereceleri de birbirine yakın görülmektedir. 

En yüksek tehdit geleneksel ekonomik yapı iken, bunu 0,1735 ile 

genel eğitim seviyesinin düşüklüğü izlemektedir. Çok amiyane tabirle 

her şeyin başı eğitim demek yanlış sayılmaz. Doğru ile yanlışı 

birbirinden ayırmak insan aklını kullanmakla başlar.  Zeka doğal 

faktör iken bunu geliştirmek ve aklı kullanmak eğitim faktörü ile 

mümkündür. Aklını kullanamayan kendi sağlığını bile nasıl 

koruyacağını bilemeyecek düzeydeki bir kişinin çevre –insan ve 

hayvan sağlığını korumayı hedefleyen bir sistemi nasıl yürütecektir. 

Algılama sorunu, kavrama sorunu ve en sonunda öğrenme sorunu 

sistemli eğitim yaklaşımı ile düzeltilebilir. Kırsal kesimden genç ve 

eğitimli nüfusun kaçışı tarım sektöründe çok ciddi tahribatları 

beraberinde getirmektedir. Yeniliklere açık, verimli ve üretken bir 

anlayış benimseyen, pazara ve uluslararası standartlara uygun 

niteliklerde üretim yapabilecek bilinçte genç girişimcilerle zengin 

doğal kaynaklarımızın birleştirilmesi yoluyla tüm sorunların 

üstesinden gelinebilir. Tarımın en öncelikli sorunu, tarımsal kesimde 

yaşayanların genel eğitim düzeyinin iyileştirilmesi olmalıdır. 

Ardından diğer teknik ve ekonomik tehditler bir biri ardına ortadan 

kalkacak ve her şey düzelecektir. Eğitim sorunları öncelikli olarak 

aşılmadan teknik öngörülerin gereken önemi bulmasını beklemek çok 

güç görünmektedir. 
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Kırsal kesimde kış aylarında faaliyetlerin yavaşlaması kötü bir 

alışkanlığı da beraberinde getirmektedir. Kahvehane kültürü ve 

zamanı boşa geçirme alışkanlığı beraberinde birçok olumsuzluğu da 

getirmektedir. Bu faktörün tehdit olarak karşımıza çıktığını ve en 

sonunda da olsa bir tehdit unsuru olarak görüldüğünü katsayısının 

0,0381 olmasından anlayabiliriz. Her şeyin devletten beklenmesi (T7) 

faktörü Türkiye’de kırsal kesimde görülen olgudur. Mahalli idare 

yöneticileri (T5) faktörünün katsayısı 0,1514 gibi küçümsenemeyecek 

bir öncelik tehdididir. Ürün ve girdi fiyatlarındaki tehdit 0,0946 

bulunmuştur. Normal koşullarda bu faktörün önceliği yüksek çıkması 

beklenir ancak T5 faktörü buna göre daha masumane bulunmuştur. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Küreselleşen ekonomilerde artık üretim modeli sektör ve piyasalar 

odaklı çalışmaktadır. Tarım sektörünün itici gücü artık teknik 

donanımlardan ziyade Pazar ve ekonomi özellikleri öne çıkan 

modellerle sürdürülmektedir. Gelişmiş ekonomiler ve tarımı gelişmiş 

ülkeler aynı ülkelerdir. Tarım konvansiyonel üretim metotlarından 

uzaklaşarak piyasa ekonomisinin sürüklediği alternatif üretim 

sistemlerine doğru hızlıca yol almaktadır. Bu süreçte de özel kesim ve 

özel girişimci potansiyeli son derece önemli görülmektedir. Bölgede 

tarım sektörünün ekonomideki payı yüksek olduğu için bu alanda 

girişimci varlığının bölge için fırsata dönüştürülebilecek güçlü bir yan 

olarak değerlendirilmesi ön sıralarda yer almaktadır. SWOT analizi ile 

birlikte iç faktörler olarak karşımıza çıkan güçlü yönler içerisinde 

bölgenin en öne çıkan faktörleri; güçlü toprak ve iklim yapısı, meyve -
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sebze üretiminde uzmanlaşma, uygun tarımsal yapı ve uzman tarım 

kadroları olarak belirlenmiştir. Bu öne çıkan faktörleri girişimci 

potansiyeli ve alternatif tarım sistemlerinde üretimine kısmen de olsa 

başlanmış olması faktörleri desteklemektedir. Tarım sektöründe 

konvansiyonel ürünlerin pazarlama konseptinde sorunlar çok büyük 

iken İTU gibi yüksek donanım ve pazarlama alt yapısı gerektiren bir 

üretim modelinde bu sorunların düşük düzeyde kalması beklenemez. 

İTU hem üretici, hem aracı ve pazarlayıcı, hem de tüketici bilincinin 

oluşması noktalarında çok ciddi sorunlar içermektedir. Bu araştırma 

sonucunda öneri olarak getirilecek ITU ve buna bağlı pazarlama 

stratejisinde bu konu detaylıca irdelenecektir. Burada sadece İTU 

kapsamında üretim modelinin yanı sıra bu İTU ürünlerinin pazarlama 

stratejisinin çok önemli olduğu söylenmekle yetinilmiştir. ITU ve 

SWOT sentezinde pazarlama konsepti son derece önemli içsel bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarımsal üretim yüzde 

hesaplarına girmeyecek şekilde hala konvansiyonel üretim yöntemleri 

ile devam ettirilmektedir. Alternatif üretim metotlarından ITU 

günümüz ekonomilerinde yani gelişmiş ülkelerde ciddi boyutlara 

ulaşmıştır. Artık sertifikasyonu olmayan ürün küresel piyasalarda yer 

bulmakta zorlanmaktadır. Bir şekilde gelişen teknolojileri diğer üretim 

alanlarına monte ederken, diğer yandan tarımda gelişmiş teknolojileri 

devam ettirmek çok hatalıdır. Tarımda gelişmiş teknolojileri 

uygulamak donanımlı ve bilgili üreticilerle ancak mümkün olabilir. 

Türkiye’de olduğu gibi araştırma yöresinde de tarımsal üretim ve 

pazarlama konularında bilgi ve teknoloji kullanımında eksiklikler 

sektörün en önemli zayıflığı olarak görülmektedir. Bu faktör 
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zayıflıklar içerisinde ikinci önceliği alırken (0,1750), aslında 

pazarlama konusundaki zayıflığa da alt yapı oluşturmaktadır. 

 

SWOT faktörleri topluca değerlendirildiğinde, en güçlü faktörün 

tarıma elverişli toprak ve iklim yapısı, en zayıf yönün tarımsal 

pazarlamada yaşanan sorunlar olduğu, en önemli fırsatın sulu tarım 

varlığı ve geçişe uygunluğu olduğu ve en önemli tehdit faktörünün ise 

kırsal kesimde yaşanan eğitim sorunları olduğu görülmektedir.  
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GİRİŞ  

İşletmelerin günümüzde yaşadıkları hızlı çevresel değişimler sadece 

üretim sistemleri ve ekipmanlarının değişimi ve yeni teknolojilerin 

kullanımını değil, iş stratejilerini, organizasyonel yapılarını ve 

yönetim felsefelerini yakından etkilemektedir. İşletmenin hedeflerine 

ulaşabilmesi için kaynakların yüksek etkinlikte kullanılması ve bu 

sürecin işleyişinin garanti altına alınması gereklidir. Günümüzün 

yoğun rekabet ortamında işletmeler rekabet üstünlüğü elde edebilmek 

için başta buluş ve yeniliği esas alan çeşitli stratejiler 

geliştirmektedirler. Yaşanan yoğun rekabet ve hızlı çevresel 

değişimler yöneticilerin bu değişimleri ve buna uygun organizasyonel 

gelişmeleri anlamalarını sağlayacak bilgi ihtiyacının karşılanmasını 

gerektirir. Geliştirilen stratejilerin başarılı şekilde hayata 

geçirilmesinde, stratejiyle uyumlu kurumsal kültür ve yapı ile 

stratejiye uygun bir yönetim kontrol sistemi hayati öneme sahiptir. 

Bu çerçevede tasarlanan çalışmanın amacı, yöneticilerin algıladıkları 

stratejik öncelikler ile firma performansı arasındaki ilişkide muhasebe 

bilgi sisteminden yararlanma düzeyinin etkilerinin incelenmesidir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Küreselleşmeyle birlikte firmaların rakiplere kıyasla özgünlük içeren, 

müşteri odaklılığı benimseyen, mümkünse ikamesi bulunmayan, 

düşük maliyetle üretilen, piyasa koşullarına uygun fiyatlara sahip 

kaliteli mal ve hizmet sunması hayati önem kazanmıştır. Rakiplere 

kıyasla bu tür avantajlar sağlayan yönetim araçları rekabet stratejileri 

olarak ifade edilebilir. Buna hizmet edecek rekabet stratejileri 
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geliştirmek, firmaların nasıl rekabet edeceğinin, hedeflerini 

gerçekleştirmek için ne tür politikaların gerekli olduğunun ortaya 

konmasını gerektirir. Bu kapsamda rekabet stratejisi, ulaşmak istediği 

sonuçlarla bu sonuçlara ulaşmada kullandığı araçların 

kombinasyonudur. Örneğin Porter (2000), Vanguard’ı maliyet liderliği 

stratejisine, Ikea’yı dar müşteri grubuyla maliyet tabanlı odaklanmaya, 

Neutrogena’yı ise odaklı farklılaştırmaya örnek vermektedir (Yücel ve 

Ahmetoğulları, 2016: 114). 

İşletmelerin içinde bulundukları farklı çevresel değişimler ve 

hedeflediği farklı sonuçların varlığı tercih edecekleri stratejik 

öncelikleri de etkilemektedir. Bu bağlamda her işletmenin ulaşmak 

istediği sonuçlarla uyumlu farklı stratejik önceliklere sahip olacağı 

açıktır. Bu önceliklerin doğru belirlenmesi ve izlenmesi, amaçlanan 

performans çıktılarının elde edilmesini mümkün kılar. Bu kapsamda 

yapılan çok sayıda çalışmada rekabet stratejileri ile performans 

arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir (Claver-

Cortes vd., 2012; Eren, 2014). Bu açıdan stratejik önceliklerdeki 

artışın firma performansında da pozitif bir etkiye sahip olması 

beklenir (H1).  

İşletmeler stratejik önceliklerine göre belirlenen amaçlarına ulaşmak 

için sürekli olarak bir takım faaliyetler yaparlar. Bu faaliyetlerin 

planlandığı gibi ve verimli şekilde yapılabilmesi, bu faaliyetlerden 

sorumlu olan yöneticilere gerekli bilgilerin verilmesiyle 

gerçekleştirilebilir. İşletmenin sürekliliği söz konusu olduğundan 

geleceğin planlanması ve ona göre yol alınması gerekir. Bu nedenle 
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işletme faaliyetlerinin stratejik önceliklerine uygun ve ileriye yönelik 

koşullar dikkate alınarak planlanması, yaşamını sürdürebilmesi 

bakımından zorunludur. Bu amaçla, muhasebe bilgi sistemi geleceğe 

ilişkin bilgileri işletme yönetimine temin ederek, onların geleceği 

planlamalarına ve hedeflenen performans sonuçlarının elde edilmesine 

olanak sağlar.  

Muhasebe bilgi sistemi (MBS), çeşitli kişi, kurum ya da çıkar 

gruplarına, bir işletmenin ekonomik faaliyetleri hakkında temel bilgiyi 

sağlayan bir bilgi sistemi olarak değerlendirilir. Muhasebe sürecinden 

sağlanan bilgi, öncelikle işletmenin gerçekleşmiş olan faaliyetleri 

sonucunda oluşan mali durumunu ortaya koyar. Muhasebenin işletme 

içerisinde ekonomik verilerin toplanması için kavramsal bir temel 

oluşturduğu ve çeşitli finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere işletme ortamında meydana gelen, finansal bir sonuç 

doğuran olay ya da işlemlerin sonuçlarını kayıtlayarak ve raporlayarak 

ortak bir dil sağladığı kabul edilir. Genel tanımla finansal raporlama 

olarak ifade edilebilen ve muhasebenin belgeleme ve raporlama 

işlemlerini içeren sürecin ürettiği çıktılar, işletme ile ilgilenen farklı 

çıkar grupları açısından değişik amaçlarla kullanılır. Bunun doğal 

sonucu olarak bu raporların hazırlayıcı ve kullanıcılarının raporlardan 

değişik amaç ve beklentileri vardır. Bu nedenle finansal, maliyet ve 

yönetim muhasebesi alt sistemlerinden oluşan MBS kullanıcıların 

ihtiyaçlarına uygun farklı düzeylerde bilgi ve raporlar üretmesi 

gerekir. 
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Bir bilgi sistemi olarak MBS, insanlar, süreçler ve bilgi 

teknolojilerinden oluşur. Bu nedenle MBS, bilgisayar teknolojisindeki 

gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Kaydetme, sınıflandırma, 

özetleme ve raporlama şeklinde özetlenen fonksiyonları önemini 

korusa da, bu fonksiyonların ötesinde teknoloji yoğun bir karar destek 

sistemi halini almıştır (Parlakkaya ve Tekin, 2002).  

Muhasebe bilgi sistemi genel olarak: yönetimin sorumluluğunu yerine 

getirmesi, işletme faaliyetlerinin kontrolü ve geleceğe ilişkin işletme 

faaliyetlerinin planlanması için gerekli bilgileri sağlayan bir bilgi 

sistemidir. Yönetimin sorumluluğu, işletmenin varlıklarını, amaçlar 

doğrultusunda ve en verimli şekilde kullanmak, çalıştırmak ve bunları 

korumaktır. MBS yönetimin üzerindeki yönetim sorumluluğunu 

yerine getirmesi için gerekli bilgileri sağlayarak, yönetime kaynak 

kullanımının olumlu ve olumsuz yönlerini yansıtmaya çalışır. Ayrıca 

sağlanan doğru zamanlı ve kapsamlı bilgi yönetimin doğru kararlar 

almasını sağlayacağından performans üzerinde olumlu sonuçlar 

doğurur (H2).  

Bu açıdan muhasebe bilgi sisteminin üreteceği bilgi iki temel özelliği 

ile belirleyicidir. Bunlar üretilen bilginin zamanlılığı ve kapsamıdır. 

Üretilecek bilginin zamanlılığı gerekli bilgilerin uygun zamanda ve bu 

bilgiye ihtiyaç duyan yerlerde olmasını ifade eder. Kapsam ise üretilip 

sunulacak bilginin çerçevesi ile ilgilidir. Gereğinden fazla detaylı ya 

da çok özet bilgi hatta çok geniş kapsamlı veya çok dar kapsamlı bilgi 

yöneticinin zamanında ve sağlıklı karar almasını engeller. Bu açıdan 
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bilginin zamanlı ve uygun kapsamlı olması gereklidir (Dinç ve 

Abdioğlu, 2009). 

Muhasebe bilgi sistemi, yönetim faaliyetleri ve stratejik kararların 

alınması ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan bilgi ihtiyacının 

karşılanmasını sağlar. Bu nedenle stratejik karar alma süreci özellikle 

yönetim muhasebesi prosedürlerini ve kontrol stratejilerine yardım 

edecek yönetim kontrol sistemlerinin tasarımını etkiler. Bunun için 

strateji ve özellikle yönetim muhasebesi ayrılamayacak kadar iç 

içedir. Yönetim muhasebesinin, firmanın pazarı ve rakipleri ile ilgili 

bilgileri raporlayacak işletme dışına odaklı stratejik bakış açısına sahip 

olması, stratejik yönetim muhasebesi olarak bilinir. Stratejik yönetim 

muhasebesi, çevredeki ve işletmenin iç yapısındaki gelişmeleri anında 

izleyebilecek, değerlendirebilecek ve hızlı değişimlere cevap verip 

raporlayabilecek biçimde esnektir. İşletmenin stratejik önceliklerinin 

hayata geçirilmesi ve başarılması bu önceliklere uygun bilgi ihtiyacını 

da artırır. Bu nedenle MBS stratejik önceliklere göre kendini 

şekillendirir. Bu organik ilişki işletmenin MBS kullanım düzeyinin 

stratejik önceliklerden kaçınılmaz olarak etkilenmesi anlamına gelir 

(H3).  

MBS’nin sağladığı bilgi yöneticilere kıyaslama ve izleme yaparak 

işletmenin içinde bulunduğu çevresel koşullarda sahip olduğu fırsat ve 

tehditlerin karşılaştırılmasında ve rakiplere karşı katma değer elde 

etmede yardımcı olur. İşletme bütçeleri ve bütçeleme çalışmaları 

böyle bir yönetim kontrol sisteminin öncelikli araçları arasındadır. Bu 
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nedenle MBS’nin kullanım düzeyindeki artış istenen performans 

çıktılarına ulaşılmasına olumlu katkı sağlar. 

Performans ölçülerinin gelişimi Ghalayini ve diğ., (1997) tarafından 

1980 öncesi ve sonrası dönem olarak iki evrede ele alınmaktadır. İlk 

dönemde, kar, yatırımın geri dönüşü ve verimlilik gibi finansal 

ölçütler ön plana çıkarken, ikinci evrede yeni üretim teknolojileri ve 

felsefelerini uygulama ile değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılama ön 

plana çıkmaktadır. İkinci evredeki yenilik ve değişimler geleneksel 

performans ölçütlerinin sınırlarını aşmıştır (Kabadayı, 2002:62). 

Dhavale (1996) göre performans göstergelerinin yapılan işlerin 

durumu hakkında bilgi sağlamak, faaliyetlerin kontrolü, planlanması 

ve uygulanmasında uygun eylemlerin yapılmasını sağlamak ve iyi 

yapılan iş için verilecek uygun ödüller açısından, çalışan ve 

yöneticilerin performansını değerlemeyi sağlamak şeklinde iki amacı 

vardır. Denison ve Mishra (1996) performansı finansal ve finansal 

olmayan performans olarak adlandırmakta, özellikle örgüt kültürü ve 

firma performansı arasındaki ilişkinin bu iki çeşit performans kriteri 

ile açıklamanın doğru olacağını belirtmektedirler (Kabadayı, 

2002:63). 

2. YÖNTEM  

Stratejik öncelikler işletmelerin gelecekle ilgili yol haritalarını 

oluşturduğundan işletmelerin stratejik önceliklerinin hayata 

geçirilmesi istenen performans çıktılarının elde edilmesi açısından 

hayati önem taşır. Bu açıdan yönetsel karar alıcıların stratejik 
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öncelikleri hayata geçirmelerinde ihtiyaç duyacakları bilgi desteğini 

sağlayan MBS yakın bir ilişki içerisinde olması gerekir.  

Bu kapsamda tasarlanan bu çalışmada yöneticilerinin stratejik 

öncelikleri ile firma performansı algıları arasındaki ilişkide muhasebe 

bilgi sisteminden yararlanma düzeylerinin etkileri incelenmektedir. Bu 

amaçla katılımcıların stratejik öncelik algıları ile muhasebe bilgi 

sisteminden yararlanma düzeylerinin algılanan firma performansı 

üzerindeki etkisi anket yardımıyla ölçülerek bu değişkenler arasındaki 

ilişkiler LISREL ortamında analiz edilmiştir.  

 

Şekil 1: Araştırma Modeli. 

2.1. Örnek ve Veri Toplama  

Çalışmada Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 

imalat sanayi ve hizmet sektöründe yer alan katılımcılardan, anket 

yoluyla elde edilen veriler yapısal eşitlik analizi yöntemiyle analiz 

edilmiştir.  
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Katılımcılara ulaştırılan toplam 850 anketten 596’sı geri dönmüş 

bunlardan uygun olmadığı anlaşılan 18 anket değerlendirilmeye 

alınmamıştır. Çalışma toplam 578 anketle gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya katılanların % 21,7’si kadın, % 78,3’ü erkektir. Ayrıca 

katılımcılar 21 ile 68 yaş aralığında yer almakta ve 1 ile 40 yıl 

arasında değişim gösteren iş deneyimine sahip bireylerden 

oluşmaktadır. Katılımcıların %31,9’u önlisans ve öncesi, %52’si 

lisans ve geri kalan %15,9’u ise lisansüstü eğitime sahiptir. Son olarak 

katılımcıların %83,5'i imalat, %16,5'i ise hizmet sektöründe yer alan 

firmalarda çalışmaktadırlar.  

2.2. Değişkenlerin Ölçümü 

Değişkenlerin ölçümü literatürde daha önce kullanılan ölçekler 

yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve 

doğrulayıcı faktör analizleri yapılarak değişkenlerin geçerlilikleri ve 

güvenilirlikleri test edilmiştir.  

Stratejik önceliklerin ölçümü için Chenhall ve Smith (1998) tarafından 

kullanılan çok boyutlu ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek kapsamında 

stratejik öncelikler müşteri hizmetleri, düşük fiyat ve esneklik 

boyutları ile ifade edilmiştir. 

MBS ölçümünde Chenhall ve Morris’in (1986) literatüre 

kazandırdıkları ölçeklerden yararlanılmıştır. Chenhall ve Morris 

(1986) MBS’yi elde edilen fayda üzerinden değerlendirmişler ve bu 

faydanın iki boyutundan bahsetmişlerdir. Bu açıdan çalışmamızla 

ilgili olan “doğru ve zamanlı bilgi sağlama boyutu” MBS ölçümünde 

esas alınmış ve bunun için kullanılan ölçeklerden uyarlayarak 
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yararlanılmıştır. Ölçeklere ilişkin yapılan faktör ve güvenilirlik 

analizlerinde ölçeklerin yüklenme şekillerinde bir sorun 

gözlenmemiştir.  

Çalışmada bağımlı değişken olan performansın ölçümünde Mia ve 

Clark (1999)’ın MBS bilgi içeriğinin iş birimi performansına etkisini 

ölçmede uyarlayarak kullandıkları ölçeklerden yararlanılmıştır. Tüm 

değişkenlerin ölçümünde 5’li Likert ölçek kullanılmıştır. 

2.3. Veri Analizi  

Araştırma modelinin testi LISREL ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda öncelikle doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve bunun 

sonucunda Şekil 2’de görülmekte olan faktör yapısı ve standardize 

faktör yükleri elde edilmiştir. Değişkenlerin güvenilirlik değerleri 

Cronbach's Alpha ile ölçülmüş ve sırası ile STR 0.861,  MBS 0.883 

ve PRF  0.869 değerleri elde edilmiştir.  

Faktör analizi modeli için uyum indeksi değerleri (NFI=0.93; 

CFI=0.94; RMR=0.064; GFI=0.79; Chi-Square=2135; df=339; P-

value=0.000; RMSEA=0.096) olarak gözlenmiştir.  

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, gerek güvenilirlik ve yüklenme 

katsayıları, gerekse modelin uyum istatistikleri açısından değerlerin 

kabul edilebilir sınırların üzerinde değerler sergilediği gözlenmektedir 

(Segars ve Grover, 1993). Bu nedenle değişkenlerin yapısal geçerliliği 

sağlandığı doğrulandığı için, modele ilişkin değişkenler arası ilişki 

analizleri yapılabilir (Mac Callum ve Austin, 2000). 
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Şekil 2: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. 
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3. BULGULAR  

Araştırmada yapısal eşitlik analizi ile değişkenler arasındaki doğrudan 

ve dolaylı ilişkilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Analiz 

sonucunda elde edilen bulgular Şekil 3’te görülmektedir. Modelin 

uyum indeksi değerleri kabul edilir bir uyuma işaret etmektedir.  

Model sonuçları dikkate alındığında katılımcılar açısından stratejik 

öncelikler ile firma performansı arasında önemli düzeyde anlamlı 

pozitif bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu durum stratejik 

önceliklerdeki artışın firma performansı üzerinde 0,60 standart etki 

düzeyinde bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Stratejik 

önceliklerin belli olduğu örgütsel ortamlar algılanan firma 

performansını artırmaktadır. Bu sonuca göre H1 hipotezi kabul 

edilmiştir. 

  

Şekil 3: Araştırma modeline ait standardize edilmiş ilişki katsayıları (tüm katsayılar 

0,01 düzeyinde anlamlıdır).  
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Bunun yanında stratejik önceliklerin artışı muhasebe bilgi sistemine 

olan ihtiyaç ve talebi artırdığından muhasebe bilgi sisteminden 

yararlanma düzeyinde 0,51 standart değerlik bir anlamlı artışa sebep 

olmaktadır. Bulgular ayrıca muhasebe bilgi sisteminden yararlanma 

düzeyindeki artışın firma performansını 0,14 standart düzeyde pozitif 

ve anlamlı şekilde etkilemektedir. H2 ve H3 hipotezleri 

doğrulanmıştır.  

4. SONUÇ 

Çalışmada işletmenin stratejik önceliklerinin ve firma performansına 

ilişkisinin muhasebe bilgi sisteminden yararlanma düzeyinden nasıl 

etkilendiği ele alınmıştır. Elde edilen bulgular öncelikle yöneticilerin 

stratejik önceliklere ilişkin algılarındaki artışın algılanan firma 

performansını olumlu etkilediğini göstermektedir. Bu bulgu Claver-

Cortes vd., (2012), Eren (2014), Yücel ve Ahmetoğulları (2016) 

bulguları ile örtüşmektedir.  

Çalışmada ele alınan stratejik öncelik algısındaki artış aynı zamanda 

MBS etki ederek MBS kullanım düzeyinde de bir artışa neden 

olmaktadır. Çünkü stratejik yönelimler bunların başarılması için 

ihtiyaç duyulan bilgi talebini de artırmaktadır. Performans yönetimi 

için MBS bilgisine zaten ihtiyacı olan yönetimin stratejik 

önceliklerindeki artış MBS bilgi talep ve kullanımında da artışa neden 

olmaktadır. Bu açıdan MBS kullanım düzeyinin performans 

üzerindeki doğrudan etkisinin yanı sıra stratejik önceliklerdeki artışın 

yükselmesi ile aktardığı dolaylı bir etkinin varlığı da önemli bir sonuç 

olarak göze çarpmaktadır.  
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Çalışmanın bulguları genel olarak dikkate alındığında işletmelerin 

uygun stratejik önceliklerinin hayata geçirilmesi ve beklenen 

performans çıktılarının alınması açısından yapılarına uygun ve karar 

almada ihtiyaç duyacakları bilgiyi doğru ve zamanlı olarak sağlayacak 

MBS olan ihtiyaçları açıkça görülmektedir. Ayrıca böyle bir sistemin 

stratejik önceliklere göre şekillendirilmesi de bir gerekliliktir.  
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GİRİŞ  

Bugünün iş dünyası, mikro anlamda kendisi için makro anlamda ise 

uluslar adına neyin iyi ya da kötü olduğunu anlamlandırma yolunda 

her geçen gün gelişmekte ve ilerleme kaydetmektedir. Etik değerler bu 

süreçleri her anlamda daha değerli ve daha anlamlı kılma çabası 

içerisindedir. Bağlamsal olarak Sokrat tarafından literatüre 

kazandırılan etik kavramı Aristo tarafından felsefi bir disiplin olarak 

tanımlanmaktadır. Ahlaki felsefe hangi davranışın doğru ya da yanlış 

olduğu tanımlama, bu doğrultuda kavramların geliştirilmesi ve 

önerilerin sunulmasını etik çerçevesinde ele almaktadır (Sunil, 2020).  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte iş 

dünyasında etik her geçen gün daha önemli bir kavram haline 

gelmektedir. Küresel düzeyde etik kaynaklı sorunların artışı durumun 

ciddiyetini ortaya koymaktadır. 2018 yılında yaşanan Cambridge 

Analytica skandalı buna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Söz konusu 

danışmanlık şirketi, veri madenciliğinden faydalanarak Facebook 

üzerinden elde ettiği kişisel verileri politikacılara pazarladığı tespit 

edilmiştir (Common, 2018). Bu skandal, sadece sosyal medyaya olan 

güveni sarsmakla kalmayıp kişisel verileri ellerinde bulunduran 

kuruluşlara olan güveni de zedelediği ifade edilmektedir (Dennis vd. , 

2019).  

Cambridge Analytica örneğinden de görüleceği üzere artık etik 

kavramı bambaşka bir mecraya doğru evirilmektedir. Söz konusu 

değişim sadece teknoloji bağlamında olmayıp sosyal anlamda da 

kendini göstermektedir. İşletmelerin hitap etmek istediği tüketici 
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kitlesi de değiştiğinden geleneksel rollerden farklı olarak daha modern 

rolleri benimsemeleri gerekmektedir (Alam, Aliyu ve Shahriar, 2019). 

Farklı sosyo-ekonomik kesimleri odağına alan işletmeler, çevreleri 

tarafından dikkatli bir şekilde gözlemlenmektedir. Örneğin, LGBT2 

etkinliklerine destek veren veya politikacıların seçim kampanyalarına 

maddi yardımlarda bulunan işletmelerin bu tür faaliyetleri tartışmalı 

bulunarak eleştiriye tabi tutulmaktadır (Champlin, 2019). LGBT 

özelinde ele alınacak olursa dini hassasiyetlerin ön plana çıktığı 

Müslüman ülkelerde bu gibi hususların işletmeler tarafından 

hassasiyetle ele alınması gerektiği düşünülmektedir.  

Din, pazarlama etiği bağlamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Pew 

Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir çalışmaya göre dünyada en 

yaygın olan dinler Hristiyanlık, İslamiyet, Hinduizm ve Budizm 

olarak ifade edilmektedir (Hackett ve Mcclendon, 2017). Bu dinlere 

mensup bireylerin sayısı rakamlar bazında; 2,3 milyar Hristiyan, 1,8 

milyar Müslüman, 1,1 milyar Hindu ve 500 milyon Budist şeklinde 

araştırmadaki yerini almaktadır. Bu çalışmada, uluslararası pazarlama 

etiği kavramı farklı dinler bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır. 

Bunlar; İslamiyet özelinde Ahilik, Hristiyanlık perspektifinden 

Protestan İş Ahlakı ve Uzak Doğu akımlarından Ying & Yang olarak 

öne çıkmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde pazarlamada etik kavramı ele alınacak olup 

etik kavramının tarihsel gelişimi, etik ve pazarlama karması 4P 

arasındaki ilişki gibi unsurlara yer verilecektir. İkinci bölümde Ahilik 

 
2 Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender  
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kavramına genel bir bakış, ahilik kurumunun özellikleri, felsefesi gibi 

konular işlenecektir. Müteakip bölümde, Weber’in Protestan Ahlakı, 

ilkeleri ve Weber’e getirilen eleştirilere değinilecektir. Son bölümde 

ise Uzakdoğu felsefelerinden Ying & Yang ana hatlarıyla ele 

alınacaktır. Bu çalışmayı diğerlerinden farklı kılan unsur uluslararası 

pazarlama etiğini din kavramı bağlamında işlemesi olup bu minvalde 

literatüre bir katkı yapması beklenmektedir.  

1. Pazarlamada Etik Kavramı 

 

Etik, ahlak hakkında düşünme, ahlaki prensip ve kaideleri felsefi 

bağlamda irdeleme olarak ifade edilip bir topluma özgü özellikleri, 

adetleri ve görenekleri, kültüre atfedilen bir unsur olarak ifade edilen 

Yunanca ‘’ethike’’ kelimesinden gelmektedir (Kantarcı, 2007). 

Felsefeciler ve teologlar iş etiğinin bağımsız bir disiplin şeklinde 

kendine alan bulmasına rağmen konu ile ilgili katkılar vermeye devam 

etmektedirler (Sezici ve Kara, 2016). Diğer taraftan işletmelerin 

topluma karşı birtakım yükümlülüklerinin olduğu ve bu 

yükümlülüklerin araştırılması gerektiği iş etiği yazınının temel çıkış 

noktası olmaktadır. İş ve çalışma etiği ile ilgili kavramlar da iş etiği 

bağlamında incelenmektedir (Arslan, 2005). Uluslararası 

pazarlamanın da odağında tüketici yani insan söz konusu olduğundan 

ve işletmelerin sorumluluklarının söz konusu paydaşlar bakımından 

giderek önem kazanması nedeniyle bu konunun etik bağlamında ele 

alınması bir gereklilik halini almaktadır.  

Pazarlama etiği kavramı zaman içerisinde değişim göstermekle 

birlikte 2000’li yılların ortalarına kadar ağırlıklı olarak referans alınan 
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tanım şu şekilde ifade edilmektedir: Pazarlama etiği, ‘’ahlaki 

standartların pazarlama kararlarına, davranışlarına ve kurumlarına 

sistematik olarak uygulanma şekli’’ olarak literatürdeki yerini 

almaktadır (Murphy vd., 2005). Daha güncel bir tanımlamada ise 

pazarlama etiği ‘’şeffaf, güvenilir ve sorumlu kişisel veya kurumsal 

pazarlama politikaları ve dürüstlüğün yanı sıra tüketicilere ve diğer 

paydaşlara karşı bütüncül bir şekilde adil olabilme’’ olarak 

vurgulanmaktadır (Murphy, 2017). Güncellenen tanımından da 

anlaşılacağı üzere holistik bir bakış açısıyla tüketicilere ilaveten, ilgili 

paydaşları da kapsam dahiline almasında uluslararasılaşmanın etkisi 

olduğu düşünülmektedir. 

Tanımlarda vurgulanan değişim ve kapsamın genişlemesi hiç şüphesiz 

ele alınan konularda da güncellemeyi berberinde getirmektedir. Öncü 

çalışmalar, pazarlama etiğinin kapsamı (Ferrell ve Gresham, 1985; 

Laczniak, 1983) ve modellemelerin oluşturulma çabaları ile ilgili 

önemli hususları ele almaktadır (Hunt ve Vitell, 1986). 

Bir araştırma alanı olarak iş etiği görece yeni bir kavram olup 

pazarlama etiği özelinde ele alındığında zaman içerisinde konu ile 

ilgili yapılan araştırmaların dikkate değer bir şekilde artış gösterdiği 

gözlemlenmektedir (White, 2019; Google Akademik, 2021). Söz 

konusu akademik yayınlardaki artış oranları aşağıda yer alan Tablo 

1’de ifade edilmektedir.  
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Tablo 1: Pazarlama Etiği Akademik Yayınlarının Zaman İçindeki Seyri 

Yıllar Yayın Sayısı 

1970 ve öncesi 32 

1970-1979 36 

1980-1989 228 

1990-1999 1180 

2000-2020 12.500 
Kaynak: (Google Akademik, 2021) 

Tablo 1’de yer aldığı üzere 1970 ve öncesi hatta 1980’e kadar konu ile 

ilgili yayınların oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir. 80’li yıllarda 

başlayan gelişim süreci 1990’lara gelindiğinde ivme kazanmaktadır. 

2000 yılından 2020 sonuna kadar geçen süre zarfında ise geçmişle 

kıyaslanamayacak oranda bir artış yaşanarak yayın sayısı 12.500’lere 

ulaşmaktadır. Bu artışın nedeninin giriş bölümünde ana hatlarıyla ele 

alınan skandallara bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülse de konunun bu 

bağlam ile sınırlandırılmaması gerekmektedir. Çünkü etik insan 

davranışlarını ilgilendiren bir konu olduğundan iş hayatının her 

aşamasında kendini göstermektedir (Kırel, 2000). 

1.1.  Uluslararası Pazarlama Etiği Kavramının Tarihsel 

Gelişimi  

 

Yıllar içerisinde gelişen ve değişim gösteren pazarlama etiğinin, 

kurumsal etik kavramının bir izdüşümü şeklinde değerlendirilmesinin 

mümkün olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın bu bölümünde söz 

konusu kavramın 1960’lı yıllarda ortaya çıkmasıyla başlayan süreçten 

itibaren bugüne kadar gelinen süre zarfında ana hatlarıyla ele 

alınmaya çalışılacaktır.  
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1960’lar; 60’lı yıllara gelmeden önce etik kavramı ile ilgili Charles F. 

Philips (1939) tarafından kaleme alınan ve adil ticaretin ekonomi 

teorisi bağlamında ele alındığı Some Theoretical Considerations 

Regarding Fair Trade Laws adlı çalışması göze çarpmaktadır. 

Pazarlama etiği kavramının İkinci Dünya Savaşından sonra 

ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasıyla birlikte Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu kavram beraberinde 

rüşvet, monopol fiyatlama, sahtecilik ve çevre kirliliği gibi unsurları 

da iş dünyasının gündemine o dönem itibariyle almaktadır. 

Amerika’daki dini kanaat önderleri bireylerin kurumsal etik 

bilinçlerinin oluşmasına katkıda bulunarak, işletmelerin karar alma 

süreçlerinde toplumu ve buna bağlı hassasiyetleri dikkate almaları 

gerektiklerini belirtmektirler. Pazarlama davranışının gelişimi ve etik 

konularını odağına alan Uyum Prensibi (Garrett, 1966) ve Sosyal 

Adalet Çerçevesi (Rawls, 1971 akt. Schweigert, 2007) bu 

çalışmalardan öne çıkanlardır. 

1960’ların diğer önemli bir gelişmesi ise dönemin başkanlarından 

John F. Kennedy’nin tüketicilerin korunmasına ilişkin yapmış olduğu 

konuşma olarak öne çıkmaktadır.  Söz konusu konuşmada 

tüketicilerin güvenlik, bilgi alma, seçme ve muhatap alınma gibi 

haklarına vurgu yapılmaktadır (Kennedy, 1962 akt. Mason ve Lang, 

2017). Aynı dönem içerisinde pazarlama etiği ile ilgili literatürdeki 

temel çalışmalardan biri de Robert Bartels (1967)’in çalışması olarak 

belirtilmektedir. Bartels bu çalışmada pazarlama etiği ile ilgili bir 

model geliştirmiş olup bu model literatürde bir ilk olma özelliği 
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taşımaktadır. Pazarlamacıların neyin doğru ya da neyin yanlış olduğu 

karar vermesine yardımcı olan model değişkenlerin oluşturulmuş 

olması bakımından da önem arz etmektedir.  

1970’ler; Çevre hassasiyetinin ortaya çıktığı ve tüketicinin korunması 

gibi kavramların gündeme gelmeye başladığı bu dönemde Kotler 

(1972) sosyal pazarlama olgusunu ön plana çıkararak pazarlama 

stratejilerinin uygulanmasında işletmelerin, tüketicilerin ve toplumun 

çıkarlarının bir bütün olarak gözetilmesi gereğine vurgu yapmaktadır. 

Pazarlama etiği ve tüketici (Clasen, 1967 akt. Mahr, Caic ve 

Odekerken-Schröder, 2020) ele alınan diğer konular olarak 

belirtilmektedir. Carroll (1975)’ın çalışmasında, dönem itibariyle genç 

yöneticilerin ahlakla ilgili hususlarda üstleri ile uyum içerisinde 

hareket ettikleri ifade edilmektedir. Daha sonra Bowman (1976) 

tarafından gerçekleştirilen bir araştırma da Carroll ’ın bulgularını 

desteklemektedir. Ferrell ve Weaver (1978) ise etik inançları ve 

davranışları etkileyen örgütsel ilişkileri ele almaktadırlar. 

1980’ler; Bu dönem itibariyle pazarlama etiği kavramı devletler, 

vatandaşlar ve pazarlama aracıları olmak üzere daha geniş paydaşlar 

bağlamında ele alınmaktadır. Amerika’da büyük şirketlerin 

bünyelerinde etik kurullar oluşturması ve etik standartları uygulamaya 

koyması Batı Avrupa, Japonya, Avustralya ve Singapur gibi gelişmiş 

ülkelerdeki uygulamalara da örnek teşkil etmektedir. Kapsamın 

genişlemesine ilaveten etik kavramı aynı zamanda hizmet pazarlaması 

ve bazı sektörler özelinde de ele alınmaya başlanmaktadır. Söz konusu 

sektörler; sigortacılık, bankacılık ve ilaç endüstrisi olarak ifade 
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edilmektedir (Hunt ve Vitell, 1986). Ferrell ve Gresham (1985) 

çalışması organizasyon kültürü, takım ruhu ve etik kararların alınması 

sürecini de kapsayacak şekilde birey ve örgüt arasındaki etkileşime 

durumsallık çerçevesi bağlamında vurgu yapmaktadır. Hunt ve Vitell 

(1986) etik karar ile ilgili olarak ampirik bir çalışma ile bu dönem 

itibariyle literatüre önemli bir katkı yapmaktadırlar.  

1990’lardan bugüne; Pazarlama etiğinin kavramının 1990’larda 

olgunlaştığı belirtilerek normatif bir çerçeve çizilmesinin gerektiği 

ifade edilmektedir (Dunfee, Smith, ve Ross, 1999; Murphy, 2002). 

Ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler neticesinde bu dönem 

içerisinde pazarlama etiği ile ilgili araştırmalar bilhassa büyük 

işletmeler özelinde ciddi bir artış göstermektedir. Yaşanan bu 

gelişmeler neticesinde etik olmayan pazarlama davranışlarının hem 

tüketiciler hem de toplum üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı bu 

konu hakkında araştırmalar giderek teşvik edilmektedir. Uluslararası 

pazarlama etiği araştırmaları ahlaki bağlam, ulus düzeyinde etik 

kavramı ve etiğin küresel pazarlama çalışmalarına entegre edilmesi 

gibi bazı farklılıkların ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır (bkz. 

Armstrong, 1996; Fritzsche, 2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 

yaşanan gelişmeler beraberinde online reklam gibi uygulamaların 

hayata geçmesine neden olarak etik kavramının alanını genişletmekte 

ve sosyoloji, psikoloji, ekonomi, yönetim, hukuk gibi farklı 

disiplinleri de kapsamına almaya başlamaktadır (Aguirre vd., 2015). 

Güncel anlamda alan yazına bakıldığında pazarlama etiğinin; 

kurumsal ve sosyal sorumluluk, din ve kurumsal sosyal sorumluluk 
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(Van Aaken ve Buchner, 2020; Tjokrosaputro, 2021; Ferrell ve 

Ferrell, 2021), dijital dönüşüm ve mahremiyet (Işıkay, 2021), 

geleneksel etik modellerin yapay zekâ etiği kavramı ile yakınsanması 

(Ferrell ve Ferrell, 2021), din ve tüketim etiği (Sandikci, 2020), İslami 

pazarlama ve Müslüman tüketici davranışları (Abuznaid, 2020), ilaç 

endüstrisi ve hasta tatmini (Hague vd., 2019) gibi bağlamlardan ele 

alındığı gözlemlenmektedir. 

1.2.  Hâkim Paradigma - Pazarlama Karması  

 

Pazarlama karması, kavram olarak ilk olarak Niel Borden (1984) 

tarafından ortaya atılmış olup bir pazarlama modeli şeklinde 

literatürde kendine yer edinmesi E. Jerome McCarthy aracılığıyla 

gerçekleşmiştir (Berry, 1990). McCarthy, pazarlama stratejilerini 4P 

olarak nitelendirilen; ürün (product), fiyat (price), tutundurma 

(promotion) ve dağıtım (place) karmasıyla hayata geçirilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır (Bennett, 1997). McCarthy’nin 4P 

sınıflandırmasıyla birlikte Borden de kontrol edilebilir pazarlama 

unsurlarını 12 başlık altında toplamaktadır (Borden, 1984). Aşağıda 

yer alan tabloda söz konusu unsurlara yer verilmektedir. 

Tablo 2: Kontrol Edilebilir Pazarlama Unsurları 

Ürün planlama Kişisel Satış Teşhir (Sunum) 

Fiyatlama Reklam Hizmet 

Markalama Promosyon Elde bulundurma 

Dağıtım Kanalları Paketleme Analiz 

Kaynak: (Borden, 1984) 
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Tablo 2’de yer alan bazı unsurlara değinilecek olursa ürün planlama; 

üretim hatları, süreçlerin tasarlanması ve ürünün kime, ne zaman, 

nerede ve ne hangi miktarda satılacağı ile ilişkilendirilmektedir. 

Fiyatlama ise tek tip bir fiyat mı oluşturulacağı yoksa farklılaşmaya 

mı gidileceği noktasını incelemektedir. Diğer unsur olan markalama, 

marka seçimi, marka politikası ve ürünün işletmenin kendi markası ile 

mi yoksa başka şekilde mi satılacağını belirtmektedir. Dağıtım 

kanallarında ise tüketiciye nasıl ulaşılacağı ve toptancı veya 

perakendecinin seçimi ele alınmaktadır. Ürün tanıtımı ve kurumsal 

imaj reklam ile yürütülmektedir. Satış planlamaları sürecinde ise 

promosyon faaliyetleri tasarlanmaktadır. 

Pazarlama karması bilimsel bir teori olmamakla birlikte, tüketicilerin 

ihtiyaçlarına cevap verebilmede karar alıcılar için bir kavramsal 

çerçeve niteliği taşımaktadır. Disiplin içerisinde o kadar önemli bir 

yere sahiptir ki ‘’pazarlama inancının tabletlere yazılı kutsal dörtlüsü’’ 

benzetmesi bile yapılmaktadır (Kent, 1986). Moller (2006) 

çalışmasında hem pazarlama teorisinin hem de pazarlama 

uygulamalarının gelişiminde söz konusu karmanın büyük bir etkiye 

sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Geleneksel 4P pazarlama karmasının literatürde bazı çalışmalar 

tarafından eleştiriye tabi tutulduğu görülmekte olup söz konusu 

çalışmalar arasında; Lauterborn (1990) (akt. Londhe, 2014), Popovic 

(2006) ve Möller (2006) yer almaktadır. Constantinides (2006) 

araştırmasında 4P’nin pazarlama alanında egemen paradigma 

olmasına rağmen pazarlarda, çevrede ve hatta akademi dünyasında 
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yaşanan gelişmelere paralel olarak geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Constantinides (2006)’e göre, bilhassa pazarlama 

alan yazınındaki akademisyenlere önemli görevler düşmekte ve söz 

konusu akademik çevrenin hem kavram hem de metodoloji noktasında 

daha fazla çaba gösterip bugünün ve yarının pazarlamacılarının 

ihtiyaçlarına cevap verilmesi gereğinin altı çizilmektedir. 

Alan yazındaki çalışmalardan da görüldüğü üzere pazarlama disiplini 

için temel teşkil eden pazarlama karmasının değişen şartlara uyum 

sağlamasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Kavramsal ve yöntemsel 

arayışların içinde din olgusunun diğer konulara nazaran daha az ele 

alındığı düşünülmektedir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde 

konu etik bağlamında din perspektifinden ele alınmaya çalışılacaktır. 

2. Din Nosyonu ve Pazarlama Etiği  

 

Gerek Hristiyanlık gerekse İslamiyet etiği, pazarlama kavramını 

yanıltıcılık, işin içine hilenin karışıp karışmadığı, doğruluk veya tam 

ve doğru bir şekilde bir açıklama getirebilme durumları üzerinden ele 

almaktadır. Her iki din de ticaret hayatını kendi eksenlerinde 

değerlendirmektedir (Gibbs, Ilkan ve Pouloukas, 2007). Hunt ve Vitell 

(1986)’e göre kültürle birlikte din kavramı da pazarlama etiği ile ilgili 

kararlara etki etmektedir. Hristiyanlık özeline bakılacak olursa, 

herhangi bir malın ya da hizmetin karşılığında alıcının gerçek bir 

fayda elde etmesinin önemi vurgulanmakta olup bu sürecin adeta bir 

hayırseverlik faaliyeti gibi algılanmasının gereği vurgulanmaktadır 

(Elegido, 2003; akt. Gibbs, Ilkan ve Pouloukas, 2007). 
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Her iki inanç için komşu kavramı önemli olduğundan aslında satıcı ve 

alıcı arasında Adam Smith’in Ulusların Zenginliğin ’den hareketle bir 

karşılıklı bağımlılık hususunun altı çizilmektedir (Gibbs, Ilkan ve 

Pouloukas, 2007). İslamiyet açısından ele alındığında, bu karşılıklı 

bağımlılık birlik olma (cem olma) metaforu üzerinden kutsal kitap 

Kuran-ı Kerim tarafından ifade edilmekte olup şartlarının ve 

gerekliliklerinin altı çizilmektedir (Choudhury, 2000a; Choudhury, 

2000b; Ateş, 2017). Şer-i hükümler perspektifinden ela alınacak 

olursa söz konusu politik yönetim şekillerinde (İslamiyet vb.) 

pazarlama etiği bir kavram olarak tüketimi, üretimi ve dağıtımı daha 

holistik bir bakış açısıyla ele alarak pazar etkileşiminin artmasına 

vesile olmaktadır (Choudhury, 2000a). İslami pazarlama etiğinin 

literatürde; İslami bankacılık (Choudhury ve Hussain, 2005), İslam 

bağlamında uluslararası pazarlama (Saeed, Ahmed ve Mukhtar, 2001; 

Rice ve Al-Mossawi, 2002) ve tüketici refahı (Gibbs, 2004) gibi 

başlıklar altında ele alındığı gözlemlenmektedir. 

Beşerî kaynaklı dinler arasında yer alan Taoizm kapsamında 

değerlendirilebilecek olan Ying ve Yang felsefesi, toplum ve birey 

yaşamını yönlendirmektedir. Odağına ahlak kavramını alan gelenek, 

günlük hayata dair de birtakım yol haritası mahiyetinde öneriler 

getirmektedir. Hayatın sosyal, politik ve felsefi boyutlarında 

Konfüçyanizm ile benzeşen Taoizm bireysel ve metafizik unsurları 

öne çıkarmaktadır. Büyük oranda doğadan etkilenmekte ve 

esinlenmektedir (Sayın, 2013; Sat, 2020). 



 
 111 

Çalışmanın bundan sonraki bölümde pazarlama etiği kavramı Ahilik, 

Protestan Ahlakı ve Yin & Yang felsefesi üzerinden ele alınmaya 

çalışılacaktır. 

2.1.  Ahilik Kavramına Genel Bir Bakış  

 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Ahi, "erkek kardeş", ahilik ocağında 

olan kimse "eli açık ve cömert "olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş 

bir açıdan Ahilik, "temel kaynaklan fütüvvet namelerde yer alan 

insani erdem ve prensipleri benimsemek ve savunmak esasına dayalı 

bireylerin kişilik ve ahlak bakımından da donanımlarını sağlayan bir 

kurum" şeklinde ifade edilmektedir (Doğan, 1990; Kurtulmuş , 2011). 

“Ahi” sözcüğü, Arapça ’da “kardeş” manasına gelmekte olup eli açık, 

bonkör anlamına gelen Türkçe “akı” kelimesinden türetilmektedir 

(Demirbilek, 2004 akt. Erbaşı ve Ersöz, 2011). Ekinci (2008)’ye göre 

ise Ahilik, Anadolu'da birliği, refahı, toplum düzenini tesis eden ve 

halkın maddi, manevi, tüm gereksinimlerini sağlayacak şekilde 

teşkilatlanan bir sivil toplum örgütü olup Türklerin İslamiyet'i kabul 

ettiği dönemlerde örf ve adetleri ile İslam inancını kaynaştırmak 

amacıyla geliştirilen bir düşünce sistemi ve yaşam şekli olarak 

belirtilmektedir. 

Teşkilat olarak Ahilik, Ahi Evran (Şeyh Nasîruddin Mahmud bin 

Ahmed el-Hoyî)’ın, fütüvvet anlayışı ekseninde, Anadolu’da 

teşkilâtlandırdığı bir yapılanmadır. Ahi Evran, esnaf ve sanatkârları 

aynı çatı altında toplamak suretiyle, sanat ve ticaret ahlâkını, üretici ve 

tüketici menfaatlerini güvence altına alarak ekonomik zorlukların 

yaşandığı dönemde onlara bu zor şartlara uyum sağlama yeteneğini 
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kazandırmaktadır. Konar göçer Türkmenleri iş ve meslek sahibi 

yaparak, onların yerleşik şehir hayatına geçme süreçlerini 

kolaylaştırarak çevreye uyumlarını sağlayan Ahi Teşkilâtı, Orta 

Asya’dan göçlerle gelen yetenekli meslek erbabını himaye etmiş, 

sanatlarını icra etmelerine imkân tanımış ve bunların arasındaki 

ilişkileri düzene sokmuştur. Tüm bunlara ilaveten, Türk esnaf ve 

sanatkârlarına iş imkânı sunmak, yerli Bizans esnaf ve sanatkârlarıyla 

rekabet edebilmek, ekonomiyi güçlü kılabilmek ve sanatta gelenek ve 

görenekleri yaşatmak gibi birçok çabaları da bulunmaktadır (Bayram, 

1991). 

Ahiliğin temel kuruluş felsefesiyle esnafın kendi içinde teşkilatlanarak 

dayanıklı ve kaliteli mallar üretmeleri amaçlanmaktadır (Çağatay, 

1997). Ahi bir birey ve aynı zamanda değer üreten bir tacir  olarak 

müşteri memnuniyetini odağına alan bir tutum sergilemektedir. Bunun 

bir yansıması olarak “müşteri velinimetimizdir” anlayışı adet bir 

mantra olarak yapılanma içerisindeki yerini almaktadır (Erdem, 2004). 

Ahilik ahlâkı ve ekonomi algısı sanatkârların meslekleriyle adeta bir 

bütün olmalarını sağlayarak, üretilen ürünün veya hizmetin maddi bir 

değerin ötesinde bir anlamının var olduğunu ifade etmektedir 

(Kahvecioğlu ve Çetinkaya, 2008). Tacir gerek bedensel gerekse 

uhrevi varlığı ile teşkilattaki yerini alırken benliğini bir anlamda 

sanatıyla yok ederek mesleğinin itibarını her şeyin üzerinde tutmakla 

yükümlüdür. Bunun neticesinde ürettiği ürün ya da sağlamış olduğu 

hizmet her açıdan beklentileri karşılamanın da ötesine geçerek 
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mükemmeliyetçilik anlayışı ile icra edilmesinin gereği 

vurgulanmaktadır (Cıranoğlu, 2015). 

Ahilik kültürünün özünde bulunan en önemli niteliklerden birini 

meslek ahlakı oluşturmaktadır. Ahilerin kişisel gelişimleri adına 

aldıkları eğitimler arasında meslek ahlakı hatırı sayılır bir yer 

edinmektedir. Bunun neticesinde yaren odaları adı verilen kurumlarda 

meslek ahlakı ön plana çıkarken aksi yönde tavır sergileyen tacirler 

dışlanmaktadırlar. Davranış biçimlerinin uygun olup olmadığı da 

yapılanmanın ilgili otoriteleri tarafından denetime tabi tutulmaktadır 

(Erken, 2008). Bu denetimler arasında; ürünlerin fiyatı, özellikleri, 

üretim sürecindeki fiziksel koşulların uygunluğu gibi başlıklar yer 

almaktadır (Çağatay, 1997). İçselleştirilmesi beklenen ahlaki ilkelerle 

mesleki ve ahlaki davranış biçimlerinin olgunlaştırılması 

amaçlanmaktadır. Referans alınan başlıca kriterler; müşteriyi 

aldatmamak, malı olduğundan daha iyi göstermeye çalışarak yalan 

söylememek, ölçme ve tartmada hile yapmamak, karaborsacılıktan 

uzak durmak, müşteriyi kızdırmadan ona iyi davranmak, çalışanların 

sorumluluklarının bilincinde olmaları ve işlerine gereken özeni 

göstermeleri şeklinde ifade edilmektedir (Erken, 2008). 

Ahlaki kazanç ahilikte esas gayelerden biri olarak belirtilmektedir. 

Hak edilenden fazlasını isteme, kazanma hırsıyla etik dışı yöntemlere 

başvurma asla müsaade edilmemektedir. Ahiler hem müşterisine hem 

de komşusu olan diğer esnaflara değer vermektedir. Örneğin, sabahları 

ilk müşterisi ile alışverişini gerçekleştiren bir ahi, şayet siftah 

yapmamış bir komşusu var ise gelen ikinci müşterisini komşusuna 
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yönlendirmektedir. Bu durum bazı çevrelerce ahilerin rekabet 

konusunda eksik kaldıkları şeklinde yorumlanmaktadır. Fakat ahilere 

göre rekabet, başkasının müşterisini çalarak değil daha iyi ve daha 

kaliteli mal ya da hizmet üreterek de yapılabilmektedir. Hammadde 

ithalatı ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak 

gerçekleştirilmekte ve farklı meslek gruplarının gereksinimleri 

gözetilerek bir anlamda cari milli ekonominin korunması da söz 

konusu olmaktadır (Kuzgun, 1998; Karakaş, 2017). 

2.2.  Weber ve Protestan Ahlakı  

 

‘’Protestan’’ sözcük anlamı olarak başkaldıran, itiraz eden manasına 

gelmektedir. XVI. yy. ’da  Martin Luther (1489-1546), Roma Katolik 

Kilisesi’nin günahları affetmesi, Kutsal Kitap yorumu yapması ve 

hükümler vermesini tekelinde bulundurması gibi hususlara karşı 

çıkarak ilk itirazda bulunmaktadır. Bu itirazın zaman içerisinde 

yaygınlaşmasıyla çeşitli Protestan mezheplerinin ortaya çıkması söz 

konusu olmaktadır (Küçük, Tümer ve Küçük, 2017). Weber, Protestan 

Ahlâkın ya da ara sıra kullanmış olduğu diğer adıyla Asketik 

Protestanlığın öne çıkan dört unsurundan söz etmektedir (Weber, 

2011). Bunlar sırasıyla şu şekilde ifade edilmektedir: 

Kalvinizm olarak adlandırılan ve Jak Kalvin tarafından 1536 yılında 

başlatılan harekettir. Kapitalizmin en çok ilerleme kaydettiği Batı 

Avrupa ülkelerinde benimsenmektedir. İlahi takdir öğretisi, öne çıkan 

özelliği olarak ifade edilmektedir. Pietizm ise Protestanlığın diğer 

önemli yapıtaşlarındandır. Kişisel ahlak ve duygular önemli bir yer 

tutmakta ve Kalvinizm’de olduğu gibi ilahi takdir temel öğretilerden 
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biri olmaktadır. Üçüncü önemli unsur Metodizm olarak ifade 

edilmektedir. Protestanlığın bir mezhebi olarak 18.yy’da İngiltere ve 

Kuzey Amerika’da ortaya çıkmaktadır. Son olarak bir Hristiyan 

mezhebi şeklinde Hollanda’da görülen Baptist hareketi yer almaktadır 

(Weber, 2011; Küçük, Tümer ve Küçük, 2017)  

Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinin 

problematiği; dini bakış açısının farklı toplumların ekonomik 

algılarını nasıl etkilediğini ortaya koyabilmek olarak ifade 

edilmektedir. Weber, dinin ekonomiye bakışının ekonomik davranışlar 

için ciddi oranda bir belirleyici olduğunu ve bu bağlamda toplumların 

ekonomik gelişimlerinin bir sebebi olarak ortaya çıktığını ifade 

etmektedir (Aron, 2007). Protestan ahlakı kapitalizmin ortaya 

çıkmasında salt neden değil, nedenlerinden biri şeklinde 

belirtilmektedir. Lakin şunun da belirtilmesinde fayda vardır. Din 

ekseninde şekillenen yaşam biçimi3 de belirli coğrafi, politik, sosyal 

ve ulusal sınırlar dahilinde geçerliliğini korumakta olan hem 

ekonomik hem de politik unsurlardan etkilenmektedir (Koştaş, 1993). 

Max Weber, kapitalizmin meydana çıkmasında yalnızca Marx 

tarafından ifade edilen unsurlara ilaveten bazı ideolojik olguları da 

dahil işin içine dahil etmektedir. Kapitalizmin esasen modern bir 

noktaya taşınmasına vesile olan Protestanlık mezhebinin bu dünya ile 

ilgili görüşleri de Weber’in düşüncelerini etkilemektedir. 

Protestanlığın Kalvinist olmayıp Tanrı’nın kurmuş bulunduğu tabiat 

düzenini gerçekleştirmek için dünyaya geldiği inancı bu ekosistemde 

 
3 Protestan Ahlakı olarak adlandırılmaktadır.  
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yer alan bireyleri toplumun rasyonel yönlerini geliştirmeye teşvik 

ederek, pazar mekanizmasının rasyonellik unsurlarını Tanrısal bir 

yansıma şeklinde kabullenme suretiyle onları kullanmaya 

yöneltmektedir (Türkdoğan, 2005). 

Protestan iş ahlakının ilkeleri ele alınacak olursa; rasyonellik, 

bireycilik, çok çalışmak ve tasarruf şeklinde sınıflandırıldığı 

gözlemlenmektedir (Weber, 2011). Buna göre; 

Rasyonellik; Bu ilke ile anlatılmak istenen, meselelere gerçeğe uygun 

ve mantık çerçevesinde yaklaşılmasının önemi vurgulanmaktadır. 

Örneğin gereksiz konuşma, lüzumsuz davranışlar sergileme, gösteriş 

gibi kavramların Tanrı’dan uzaklaştırdığını ileri sürerek bu tür 

davranış biçimlerinden olabildiğince uzak durulması belirtilmektedir.   

Bireycilik; kişinin kendisini ve becerilerini keşfetmesi olarak ifade 

edilmektedir. Birey, sadece kendine odaklanıp kişisel kurtuluşu için 

çaba sarf etmektedir. Bu ilke, kişinin dini kurtuluşunun yanı sıra 

ekonomik açıdan da feraha kavuşmasını önemsemektedir. Toplum 

tarafından kabul görülme için miras yoluyla edinilen servetin bir 

önemi olmayıp kişinin kendi çabası ve girişimcilik gibi özellikleri 

belirleyici olmaktadır.  

Çok çalışmak; üretim unsurunun vurgulanmasıyla elde bulundurulanın 

çoğaltılmasına vurgu yapılmaktadır. Ancak, kazanma amacı maddi 

ihtiyaçların temininin ötesinde hayatın yegâne amacı olarak 

görülmektedir. Kişinin bu yolla Tanrı’yı hoşnut etmesi de söz 
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konusudur. İşin odağına yaratıcıya karşı olan sorumluluk da 

girdiğinden disiplin kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Tasarruf: söz konusu ilke Protestan ahlakı içinde önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Harcamaların dikkatli bir şekilde yapılmasıyla esasen 

amaçlanan, sermayenin çoğaltılması olarak belirtilmektedir. 

Rasyonellik ve çok çalışmayı da bir anlamda kendi içinde barındırarak 

kazancın tekrar yatırıma dönüşmesine vurgu yapılmaktadır. 

Çalışma kapsamında Weber’e getirilmiş olan eleştirilere yer 

verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Hristiyanlık, Yahudilik 

ve Uzak Doğu dinlerinin Weber tarafından detaylı bir şekilde ele 

alınmasına rağmen aynı durum İslamiyet açısından söz konusu 

olmamaktadır. İslam dini ana hatlarıyla ve yüzeysel bir şekilde 

işlenmektedir. Burada Weber’in araştırmalarını tamamlayamadan 

hayata veda etmiş olması da önemli bir etken olarak ifade 

edilmektedir. İslam’ın bir din olarak görülmemesi veya konunun din 

sosyologlarının ilgi alanının dışında kalmış olması bu yüzeyselliğin 

nedenleri arasında gösterilmektedir (Turner, 1997). 

İslamiyet, Weber tarafından anti-kapitalist bir yapı olarak 

tanımlanmaktadır. Her ne kadar tek Tanrı inancı ile ortaya çıkmış olsa 

da fetih ruhunun ağır basması ve savaşçı bir ruhun hâkim olması çileci 

bir din olarak gelişmesine engel teşkil etmektedir. Savaşçı zümrenin 

etkisi ve Sufizmin dünyayı manen terk etme metaforu4, rasyonel 

kapitalizme ayak uydurabilecek bir bağlamın oluşmasına engel olarak 

 
4 Tasavvufi bağlamda; bireyin manevi içsel yolculuğuna yoğunlaşarak dünyadan 
kendisini olabildiğince soyutlaması şeklinde ifade edilmektedir (ÖZGEN, 2020).  
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gösterilmektedir. Weber, İslam dinindeki savaşçı tipolojinin Protestan 

etiğe aykırı bir iktisat ahlakını ortaya çıkardığını savunmaktadır. 

Zenginlik ve servet bu düşüncede sadece savaş ve neticesinde elde 

edilen ganimetler yoluyla kazanılabilmektedir (Çelik, 2003). 

Weber’in İslam hakkındaki düşüncelerine getirilen en önemli 

eleştiriler konuyu ele alma biçimi ve işleyiş şekli olarak ifade 

edilmektedir. Protestan Ahlakı ve Kapitalizm adlı eserinde anlayış 

sosyolojisi perspektifinden konuya yaklaşırken, İslamiyet’le ilgili 

incelemelerinde anlayış sosyolojisinin verilerini göz ardı ederek, 

duyguları ile hareket ettiği belirtilmektedir (Karagöz ve Öztürk, 2003). 

Weber’in sosyolojisindeki tutarsızlıklar sebebiyle İslam ile ilgili 

olarak mutlak bir yargıya varmasının mümkün olamayacağının altı 

çizilmektedir. Söylemlerinde, İslam şehirlerinin patrimonyal 

yöneticilerin hakimiyetinde olması nedeniyle özerk bir yapıya 

evirilemediğini ve bir şehir kültürünün olmadığını iddia etmektedir. 

Halbuki bu tespitleri sınırlı gözlemlere ve tek taraflı tespitlere 

dayanmaktadır. İslam şehirlerindeki yapılanmaları, lonca teşkilatlarını 

dikkate almadığı söylenebilmektedir (Çelik, 2003). Zira, Ahilik 

teşkilatı bu yapılanmalar içinde başlıca unsur olarak yer almaktadır 

(Karagöz ve Öztürk, 2003). Yaptığı bu tespitler ayrıca Weber’in 

Ahilik gibi bir oluşumdan haberdar olmadığını da göstermektedir. 

2.3. Ying & Yang Felsefesi 

 

Ying ve Yang felsefesini anlamak için öncelikle Taoizm’in 

açıklanması gerekmektedir. Konfüçyüs ile aynı dönemde yaşayan Lao 

Tzu Çin mistisizminin en önde gelen akımlarından biri olan Taoizm’in 
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kurucusu olarak ifade edilmektedir. Ying & Yang ise adeta 

bütünleşmiş bir kavram olarak ele alınmaktadır (Durlabhji, 2004). 

Taoizm’de hem kişisel anlamda hem de toplum düzeyinde mutluluğa 

ulaşabilmenin yolu sadelikten geçmektedir. Böylelikle, kişi ego 

kaynaklı tehlikelerden korunmaktadır. Toplumsal düzenin tesis 

edilmesinde, siyaset ve politikaların belirlenmesinde mütevazilik ön 

planda tutularak, merhamet odaklı bir yaklaşımla hedefe ulaşma 

amaçlanmaktadır (Sayın, 2013). 

Dünyanın oluşmasında Ying ve Yang kilit rol oynamaktadır. Zıtlığın 

bir araya gelmesi, aktif ve pasif unsurların birbirlerinin yerine 

kullanılması söz konusu olmaktadır. Karşıt iki kavram olmadıkça 

Ying ve Yang’ ın birbirini tamamlaması mümkün olmamaktadır 

(Faure ve Fang, 2008; Suen, Cheung ve Mondejar, 2007). Genel 

olarak ele alındığında Yin; evren, dişilik, ay, bütünleme, soğukluk ve 

karanlığı, Yang ise; cennet, erillik, güneş, yoktan var etme, ısı ve ışığı 

ifade etmektedir. Bir ahengin sağlanması için Ying ve Yang 

arasındaki denge ön koşul olarak belirtilmektedir (Tidström ve 

Mattsson, 2009). Durlabhji (2004)’ye göre Yang iş hayatında 

yaratıcılık ve fonksiyonelliği temsil ederken, Ying ise yapısalcı bir rol 

üstlenmektedir. 

Taoizm, ahlaklı olmayı, doğal insan yapısına uyumlu bir şekilde 

davranmak olarak yorumlamaktadır. Ona göre doğal sevgi, insan 

doğası bağlamında ahlaktan da önemli bir yer teşkil etmelidir. İhtiyaç 

sahiplerine destek olunurken kişi, fedakârlık ve cömertlik gibi 

erdemlerin bilince vakıf olmalıdır (Symullyan, 2000 akt. Göregen, 
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2013). İslamiyet’te ile de bazı hususlar Taoizm’le benzeşmektedir. 

Taoizm’de Lao Tzu ve Çuang Tzu’ya göre alem tümüyle Tao’dan 

oluşmaktadır ve Tao tüm yaratılanlardan ve dahi zıtlıklardan 

münezzeh olarak varlığını her şeye yansıtmaktadır. Yani, her an ve her 

yerdedir. Bu açıdan bakıldığında dünya Tao’nun adeta bir görüntüsü 

şeklinde ifade edilmektedir (Sat, 2020). 

Ying & Yang felsefesi güncel bağlamda pazarlama açısından ele 

alınmaya çalışıldığında rekabet kavramı ön plana çıkmaktadır. Hatta 

küreselleşmenin bir nevi gerekliliği olarak rekabetin aynı zamanda bir 

iş birliğine dönüştüğü rekaberlik5 (coopetition) kavramı bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Bu kavram; sürdürülebilir başarı elde edebilme 

ve daha iyi bir gelecek adına hem gelenekçi hem yenilikçi sektörlerin 

ortak menfaatler için gerektiğinde rakiplerle iş birliği yapabilmesini 

vurgulamaktadır (Tarhan, 2014; Oğuz, 2020). Strutton ve Pelton 

(1997) küresel düzeyde pazarlama ilişkilerini anlamlandırabilme adına 

Yin & Yang prensipleri bağlamında bir araştırma yapmaktadır. Buna 

göre; etkin rekabetçilerin aynı zamanda birer etkin işbirlikçileri 

olmaları gereğinin altı çizilmektedir. Buradan hareketle, rakiplerle iş 

bilirliği yapabilmenin bir anlamda etik bilinci yeterli düzeyde tesis 

edilmesiyle mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 
5 Sektördaşlık  
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SONUÇ  

Uluslararası pazarlama bağlamında etik konusu ile din perspektifinden 

farklı yaklaşımlar ve her bir farklı yaklaşımın bireyler üzerindeki 

muhtemele etkileri bu çalışmayla ele alınmaya çalışılmaktadır. Etik 

kavramının İslamiyet özelinde Ahilik teşkilatı üzerinden, Hristiyanlık 

özelinde Protestan ahlak bağlamında ve Uzak Doğu felsefelerinden 

Ying & Yang özelinde ortaya konulan farklı yaklaşımların etiği ne 

ölçüde etkilediğini ortaya koyabilmek çalışmanın amacı olarak 

değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, söz konusu monoteist 

yaklaşımların yaratıldığı toplumdan ve bu yaklaşımları oluşturan 

kültürel özelliklerden ayrı düşünülmesi mümkün olmamakla birlikte 

etik kavramını farklı açılardan etkilediği gözlemlenmektedir. 

Birey bir bütün olarak ele alındığı zaman gerek Ahilikte gerekse 

Protestan ahlak çerçevesinde gerekse de Uzak Doğu felsefesinde ortak 

amaç ahlaklı, mütevazi, kendi içsel dünyasında birtakım meseleleri 

çözmüş bir insan yetiştirmek hedeflenmektedir. Özellikle icra edilen 

mesleğin ibadet olarak algılanması ve sonunda bir değer yaratma 

amacı etik bağlamında önem arz etmektedir. Bu açıdan toplumun 

inanç, örf-adet ve çalışma ahlakı gibi değerlerinin ortak paydası 

şeklinde her üç öğretinin izlerinin bir şekilde günümüze kadar 

gelebildiği söylenebilir. Yansımaları bilinçli olmanın ötesinde, örtük 

bilgi (tacit knowledge) şeklinde aktarılmaktadır. Ahilik ve Protestan 

ahlakı özelinde, savunduğu pek çok değerin ne yazık ki unutulmaya 

yüz tuttuğu düşünülmektedir.  
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Günümüz piyasa koşulları, her geçen gün daha büyük ahlaki sorunlar 

ve etik kavramının içinin yeterince doldurulamamasından kaynaklı 

meseleler ile yüzleşmektedir. Kadim gelenekler ile modernin bir 

şekilde harmanlanması ile söz konusu sorunlara büyük ölçüde çare 

bulmak mümkün olabilecektir. Bu çalışmanın katkısı, böyle bir 

gerekliliğinin tekrardan hatırlatılması olarak ifade edilmektedir. 
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GİRİŞ 

Teknolojideki gelişmeler ve hızlı değişimler tüketici istek ve 

beklentilerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu doğrultuda 

toplumun işletmelerden beklentilerinde değişimler yaşanmış ve 

işletmelerin de topluma olan duyarlılığı artmış, toplumun çıkarları göz 

önünde bulundurularak, işletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 

bulunmaya başlamışlardır. Ekonomik ve sosyal bir sistem olan 

işletmelerin, toplumdaki yaşanan değişimlere karşı tepkisiz kalmaları 

mümkün değildir. Ayrıca işletmelerin ana faaliyetlerinin başında gelen 

üretim faaliyetlerini yapabilmek amacıyla almış oldukları kararların 

ekonomik etkileri kadar, toplum üzerinde sosyal etkileri de 

bulunmakta ve toplumun bütün paydaşlarının çıkarları ve refah 

düzeyleri üzerinde önemli rol oynamaktadırlar (Liang ve Renneboog, 

2017: 854). İnsan istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve 

hizmet üreten işletmeler, pazarlardaki yaşanan değişimlere hızlı bir 

şekilde uyum sağlayabilmek, üretim maliyetlerini azaltmak, esas 

işlerine yoğunlaşabilmek ve işletmenin bütün süreçlerindeki riskleri 

dağıtmak gibi nedenlerden dolayı bir yandan kaynaklarını en verimli 

biçimde kullanmaları gerekirken diğer yandan ise toplumun çıkarlarını 

da dikkate almak zorundadır (Ateş, Yılmaz ve Karataş, 2019: 155). 

İşletmeler toplum tarafından çevre kirliliği, gelir dağılımı gibi birçok 

nedenlerden dolayı oluşan sosyal sorunların kaynağı olarak 

nitelendirilmektedir. Günümüzde işletme sadece üretim yapan, 

pazarlayan, satan, kâr elde eden iktisadi kuruluş olmasından ziyade, 

topluma karşı sorumluluk taşıyan kuruluşlar olarak ifade edilmektedir 

(Kaya, 2017: 153). Günümüzde rekabetin yoğun şekilde yaşandığı 
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pazarlardaki değişimler ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler, 

internet ve internet tabanlı uygulamalar ve sosyal medya 

platformlarının gelişmesiyle birlikte tüketiciler çok sayıda mesaja 

maruz kalmaktadırlar. Pazardaki birbirine benzer birçok ürünün ve 

hizmetin arasından seçim yapmak zorunda kalınması, tüketicilerin 

işletmeleri ayırt etmelerini zorlaşmaktadır. Günümüzde tüketiciler, 

sadece ürün ve hizmetleri değil, ürün ve hizmetlerin oluşturdukları 

değerleri ve imajları da satın almaktadırlar. Bu nedenle işletmelerin, 

hedef kitleleri ile doğru iletişim stratejileri kullanarak duygusal bir 

bağ kurması gerekmektedir. Bu bağı kurarken ise, etik kurallar 

çerçevesinde toplumun çıkar ve beklentilerini göz önünde 

bulundurarak sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri 

beklenmektedir. Bu noktada işletmelerin, tüketiciyle duygusal bağın 

kurulmasında kullandıkları en etkili iletişim stratejisinin sosyal 

sorumluluk olduğu ifade edilmektedir (Özdemir, 2009: 58).  

1. İŞLETMELERDE ETİK KAVRAMI 

Etik kavramı, Yunancadaki “ethos” sözcüğünden türemiş olup 

gelenek, görenek, huy ve alışkanlık anlamına gelmektedir (Aktan, 

1999: 10). “Ethos” kelimesi aynı zamanda “karakter” ve “görenek” 

anlamında da kullanılmaktadır (Halıcı, 2000: 5). İnsanların yaşamında 

devamlı olarak bir karar verme süreci gerçekleşmektedir. Bu süreç 

sonrasında sergilenen tutumların ve davranışların etik ilkeler 

doğrultusunda yapılması ahlâki olarak değerlendirilmektedir. Etik 

kavramı, insanların sergiledikleri tutumların ve davranışların ahlak 

değerlerine göre felsefi bir gözle; doğru veya yanlış, iyi veya kötü 
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olup olmadığına göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmedeki en 

belirleyici etken bireylerin söylem ve davranışlarının ahlaki olarak 

değerli veya değersiz olmasıdır (Aydın, 2014: 5). Etik ve ahlâk 

kavramları her ne kadar birbirleri yerine kullanılsa da bu kavramlar 

birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır. Etik kavramı, ahlâki görevler 

ve zorunluluklarla ilgili olarak neyin doğru neyin yanlış olduğu ile 

ilgilenen ahlakın doğasını anlamaya çalışan felsefenin dört temel 

branşından biri olarak ifade edilmektedir (Karacan, 2014: 14). 

Gelişmiş toplumların sosyal yaşamlarında en belirgin özellikleri 

arasında etik uygulamalar yer almaktadır. Ülkelerin bu alanda 

gösterdikleri çabalar gelişmişlik düzeylerini de yansıtmaktadır 

(Mahmutoğlu, 2009: 248).  

İşletme çalışanları günümüzde yoğun rekabet ortamında işletmelerin 

varlıklarını sürdürebilmeleri sağlayan başlıca unsurlardan birisidir. Bu 

nedenle işletmeler teknolojik gelişmeleri ve rakiplerinin durumlarını 

izlerken bir yandan da sahip oldukları yetişmiş insan kaynaklarını 

geliştirerek etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir (Şahin ve 

Bedük, 2019: 153). Bu nedenle çalışanlara verimliliklerini artıracak 

biçimde en uygun sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması 

gerekmektedir. Günümüzde yoğun rekabet ortamında işletmelerin 

karlılıklarını en üst seviyeye çıkarma hedefi gözeterek varlıklarını 

devam ettirebilmeleri özellikle arzın talepten fazla olduğu piyasa 

koşullarında mümkün değildir. Bu nedenle işletmelerin kurum içinde 

etik değerleri artırarak, işletmelerin çevresinde yer alan paydaşlarının 

çıkarlarını da gözeterek faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir. İş ve 

işletme etiği kavramı, etik düşünce ve ilkelerin işletme faaliyetlerine 
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uygulanmasıyla ortaya çıkmaktadır (Ay, 2003: 82). İşletmeler için etik 

değerlerin devamlılığını sağlayabilmesi noktasında yapılması 

gerekenler şunlardır (Karacan ve Alptekin, 2020: 810): 

• Etik kuralların belirlenerek, yazılı hale getirilmesi, 

• İşletme yöneticilerinin bu kuralları uygulamadaki tavizsiz tutum 

ve davranışlar sergilemesi,  

• İşletme içinde eğitim ve denetim faaliyetlerinin oluşturulması 

gerekmektedir. 

 

İşletmeler etik değerlere ne derece önem verdiğini ve uyguladığını 

tüm paydaşlarına hissettirmeli ve bunu da iletişim araçları ile her 

alanda göstermelidir. 

2.İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI  

Sosyal sorumluluk, toplumun ekonomik ve insan kaynaklarına karşı 

bir toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak, mevcut 

kaynaklarını sadece özel kişi ve işletmelerin dar anlamda belirlediği 

çıkarları doğrultusunda olmayıp, aynı zamanda geniş sosyal sonuçları 

için kullanılması noktasındaki hevesliliğini ifade etmektedir (Top ve 

Öner, 2008: 98). Daha sade bir tanımlama yapılacak olursa sosyal 

sorumluluk; bir işletmenin kendi çıkarlarının yanı sıra toplumun 

sosyal refahını korumak ve yükseltmek için çaba içerisine girme 

zorunluluğu olarak tanımlanmaktadır (Lembet, 2006: 3). İşletmelerde 

sosyal sorumluluk anlayışı özellikle 1960 ile 1970’li yıllarda daha 

fazla ilgi görmeye başlamış ve ekonomik sorunların yanı sıra sosyal 

sorunlara da çözüm sağlayacak programlar olarak geliştirilmeye 
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başlatılmıştır. Bu sayede kalkınma ve refah, devlet anlayışı içinde 

sosyal politikalar ile gelişim göstermiştir. Böylece uygulanan 

politikalarla, ekonomik faydanın yanı sıra toplumsal faydayı ön plana 

çıkartarak, zaman içerisinde sosyal sorumluluk projelerine 

dönüşmüştür. Bu noktada sosyal sorumluluklar, ülkelerin kalkınma 

sağlaması ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesinde büyük bir önem 

arz etmektedir (Eryiğit ve Yıldırım, 2018: 101). Sosyal sorumluluk, 

işletmelerin topluma yönelik ekonomik, yasal ve ahlaki vb. olgulara 

ek olarak gönüllü boyutlarını kapsayan olumlu faydalar sağlayarak 

olumsuzlukların azalması için yaptığı uygulamalardır (Murat, 2008: 

77). İşletmeler için sosyal sorumluluk, iş dünyasının teknik, ekonomik 

ve yasal faaliyetlerinin ötesinde toplumsal bağlamı yönlendirmektedir 

(Boz vd., 2019: 119). Günümüzde, işletmeler açısından stratejik bir 

yönetim aracı olan sosyal sorumluluk ile iyilik, destek sağlamak veya 

hayırseverlik arasındaki farklara dikkat çekmek oldukça önemlidir. Bu 

unsurlar yoksulluğun azaltılmasında, işletmenin bilinirliğinin 

desteklenmesine ve marka değerinin artmasına katkı sağlamasına 

rağmen işletmelerde sosyal sorumluluk kavramı bu unsurların 

ötesindedir (Şen, 2020: 2). Literatürde benzer şekilde işletmelerin etik 

ve sosyal sorumlulukları ile ilgili olarak karşımıza çıkan bir başka 

kavram ise gönüllü sorumluluktur. 

Gönüllü Sorumluluk: Bu kavram, işletmeler için yasal bir zorunluluk 

teşkil etmeyen fakat toplumda işletmenin oluşturduğu iyi niyet 

göstergesi olarak algılanmasına katkı sağlayan sosyal sorumluluk 

olarak ifade edilmektedir (Kaya, 2017: 155). İşletmelerin 

çevrelerindeki sosyal sorunları doğru tespit edebilmeleri, sorunların 
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çözümünde kaynaklarını amacına en uygun şekilde kullanabilmeleri 

için gereklidir.  

Ekonomik Sorumluluk: İşletmeler müşterilerinin ve toplumun ihtiyaç 

ve isteklerini karşılamak için iyi, kaliteli, uygun fiyatta, ekonomik bir 

şekilde üretimde bulunurken aynı zamanda karlılık sağlayarak sahip 

ve ortaklarının beklentilerini de yerine getirmek durumundadırlar 

(Marangoz, 2008:59). 

İşletmelerde sosyal sorumluluk alanları şu şekilde sıralanabilir: 

Sağlık ve Refahla İlgili Sosyal Sorumluluk: Sağlık alanında 

yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplumun sağlığının 

korunması, iyileştirilmesi, sağlık bilinci oluşturulması yönünde 

çalışmalar gerçekleştirilerek toplumun yaşam kalitesinin 

yükseltilmesidir (Özüpek, 2013: 68). 

Topluma Karşı Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin kendi gücü 

doğrultusunda toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi 

gerekmektedir. İşletmeler topluma karşı bu sorumluluklarını en yaygın 

biçimiyle, yardım kuruluşları, vakıf, dernek gibi organizasyonlar 

aracılığıyla ve eğitim, kültür, sanat, spor gibi etkinlikleri finanse 

ederek fayda sağlayabilmektedirler (Bayrak, 2001: 112; Lyon ve 

Maxwell, 2008: 4; Pelit vd., 2009: 22). 

Çevreye Karşı Sosyal Sorumluluk: Günümüzde teknoloji ve iletişim 

araçlarındaki gelişmelerden dolayı bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla 

toplumun çevreye olan duyarlılığı artmış ve bu konuda daha bilinçli 

hale gelmiştir. Bu durum artık işletmelerde çevreye karşı sorumluluk 
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alanı haline gelmiş ve bu bağlamda daha sürdürülebilir, çevre dostu 

üretim süreçlerinin tasarlanması, çevre kirliliğinin azaltılması, flora ve 

faunanın korunması, enerji tasarrufu, geri dönüşüm sistemleri gibi 

girişimler ön plana çıkmıştır (Pelit vd., 2009: 21). 

Tüketicilere Karşı Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin tüketicilere karşı 

sosyal sorumlulukları kapsamında; güvenli ürünler üretilmesi, 

kullanım konusunda bilgilendirme yapılması, ihtiyaç duyulan 

hizmetlerin sağlanması ve kullanıcıya zarar vermeyecek içerikler 

üretilmesidir (Pelit vd., 2009: 21). 

Devlete Karşı Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin devlete karşı olan 

sorumlulukları genel olarak; toplum yararına olacak yeni istihdam 

imkanı sağlamak, yolsuzluk ve usulsüzlük yapmaktan kaçınmak, vergi 

sorumluluklarını yerine getirmek gibi hususları kapsamaktadır.  

İşletmelerin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları: İşletmelerin 

çalışanlarına karşı en önemli sorumluluğu, çalışanlarına iş tatmini 

sağlayacak çalışma koşulları oluşturmaktır. Günümüzde çalışanlar 

sadece ekonomik değerlerle tatmin olmamaktadırlar. Çalışanlar 

manevi değerlerle de tatmin olarak çalışma hayatını her yönüyle 

değerlendirmektedirler. 

Rakiplere Karşı Sorumluluk: İşletmelerin aynı alanda faaliyet 

gösteren diğer işletmelere haksız rekabet yapmamak, gücünü 

kullanırken ve reklam faaliyetlerinde rakipleri karalamamak, 

rakiplerle ilgili gizli bilgileri kabul edilemez yollarla sızdırmamak ve 

etik dışı davranışlarda bulunmamak gibi sorumluluklarını ifade 

etmektedir.  
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Tedarikçilere Karşı Sosyal Sorumluluk: Burada tedarikçilerin 

işletmelere karşı sorumluluğu olarak üretim hatası yapmamak ve 

gecikmeye neden olmayarak işletmeyi etkileyecek zaman kaybı ve 

maliyet artışı oluşmasını engellemektir. İşletmenin tedarikçilere karşı 

en önemli sorumluluğu ise ödemeleri zamanında gerçekleştirmeli ve 

aralarında sağlıklı bir iletişim kurmaları gerekmektedir. 

3.İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK 

SORUMLULUK İLİŞKİSİ 

Günümüzde birçok araştırmacı, işletmelerin ekonomik ve yasal 

sorumluluklarının yanı sıra etik ve hayırseverlik gibi 

sorumluluklarının olduğunu belirterek işletmelerin sosyal sorumluluk 

alanlarını genişletmişlerdir (Park vd., 2017: 8; Carroll ve Shabana, 

2010: 90). Bu duruma bağlı olarak günümüzde işletmelerin sosyal ve 

çevre sorumlulukları etik ilkeler kapsamında değerlendirilmektedir. 

Dünya genelinde ülkeler yasal düzenlemeler, sivil toplum kuruluşları 

ve tüketiciler ile etik ilkeler desteklenmekte olup bu durum aynı 

zamanda işletmeler için itibar ve imaj göstergesi olarak sunulmaktadır 

(Aktaş, 2014: 31). İşletmelerde etik sorumluluk kavramı, işletmelerin 

yasalara uymasının yanı sıra toplumsal değerlere ve beklentilere, 

uluslararası platformlarda kabul görmüş etik değerlere uyumlu 

davranışlar sergilemesidir (Kaya, 2017: 155). Bir başka tanımlamaya 

göre etik sorumluluk, yasalarda yer almayan ve toplumun 

işletmelerden beklediği, doğru ve adil davranışları içeren 

sorumluluklar olarak ifade edilmektedir (Özdemir, 2009: 59). 

İşletmelerin kendinden kaynaklı yapmış olduğu hataların üzerini 
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örtmek için sosyal sorumluluk temasına sığınması da etik dışı bir 

davranıştır (Vural ve Coşkun, 2011: 83). Etik sorumluluk, bir şirketin 

toplumun ahlaki kurallarına ve uygun davranışlarına ne 

derece uyduğunu ifade eder ve bir şirketin kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyetlerine olan bağlılığının algılanan düzeyini belirler 

(Stanaland vd., 2011: 47-48 ). Örneğin, yüksek etik standartlara sahip 

şirketler, tüketicilere ürünleri ve hizmetleri hakkında eksiksiz ve 

doğru bilgiler sağlar, kapsamlı bir davranış kuralları sunar ve hassas 

kişisel bilgileri işlemek için ihtiyati tedbirler uygular. Daha da 

önemlisi, şirketler tüketicileriyle aktif olarak iletişim kurarak etik 

standartlarını açıklamalı ve teşvik etmelidir (Murphy, 2005: 183-184). 

İşletmelerin sosyal sorumluluk ve etik sorumluluk kavramlarının her 

geçen gün farklı boyut kazanması, sunulan ürünlerin ve kurulan 

iletişimin toplumun büyük bir kesimine etki etmesi nedeniyle 

işletmelerin sosyal sorumluluk ve etik sorumluluk bilinci ile hareket 

etmeleri önem arz etmektedir (Özkol vd., 2005: 145). 

4.PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE ETİK SORUMLULUK   

Günümüzde etik kavramının öneminin artması, işletmelerin bütün 

faaliyetlerinin bu bağlamda değerlendirilmesi zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır. İşletme faaliyetlerinden biri olan pazarlama da etik 

sorumluluk açısından son derece önemlidir. Pazarlama da etik ise, 

pazarlama kararları, davranışları ve pazarlama kapsamındaki bütün 

faaliyetlerin etik ilkeler çerçevesinde uygulanması olarak ifade 

edilmektedir (Ural, 2003: 69). Pazarlama faaliyetleriyle ilgili etik 

sorumluluk ise, dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık gibi temel ahlak 
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ilkelerinin pazarlama bileşenlerine uygulanmasıdır (Torlak, 2003: 

130). 

İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinden olan satış ve tutundurma 

çabalarında etik sorumluluk müşterileri yanıltıcı ve aldatıcı her türlü 

reklam ve iletişim yöntemlerinden kaçınmak olarak belirtilebilir. 

Fiyat, kalite, garanti, teslim koşulları, servis hizmetleri konularında da 

müşterileri yanıltmamak ve doğru bilgilendirme yapılması 

gerekmektedir. Yine pazarlama faaliyetlerinden bir diğeri olan dağıtım 

faaliyetleri de iyi planlanmalı müşterilerin ürünlere istediği zamanda, 

yer ve koşullarda ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.           

İşletmelerin pazarlama faaliyetleri içerisinde yer alan pazarlama 

araştırmaları etik sorumluluk bağlamında etik kurallara uygun olarak 

yürütülmelidir. Literatürde birçok araştırmacı tarafından farklı zaman 

dilimlerinde etik karar alma modelleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Bu etik karar alma modelleri üzerine yapılan çalışmalardan Malthotra 

ve Miller (1998) çalışmalarında etik karar alma modelini pazarlama 

araştırması kapsamında oluşturmuştur.  



 
 143 

 

Şekil 1. Etik Kurallar Bağlamında Pazarlama Araştırması Modeli 

Kaynak: Özdemir, 2009:136; Malhotra ve Miller, 1998: 272. 

Etik kurallar bağlamında pazarlama araştırması modeli incelendiğinde 

altı aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama problemin tanımlanmasıdır. 

Harcanan zaman ve çabanın boşa gitmemesi ve doğru sonuçlar elde 

edilebilmesi için problemin iyi tanımlanması gerekmektedir. 

İkinci aşama olan probleme yönelik yaklaşım geliştirme ise, olay 

çalışması, araştırma soruları, geçerli ve güvenilir veri kullanılması 

gerekmektedir. Üçüncü aşama ise, araştırma tasarımıdır. Bu aşamada 

tasarımın biçimi, kapsamı, ölçme, ölçekleme gibi birçok faaliyeti 

kapsamakta ve bu nedenle birçok etik ikilem ortaya çıkmaktadır. 

Dördüncü aşama alan çalışmasıdır. Bu aşama genellikle 

araştırmacılarla ilgili olup, cevaplandırıcıları bilgilendirmek, odak 

grupların yanlış kullanımını içeren durumları kapsamaktadır. Beşinci 
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aşama veri analizidir. Bu aşamada elde edilen verilerin analiz 

edilmesini kapsamaktadır. İstenilen sonuçları vermeyen verilerin 

çıkarılmasıdır. Altıncı aşama ise, raporların hazırlanması ve 

sunulmasıdır. Bu aşamada etik kararlar ile projenin sınırlarının 

açıklanması, bulguların yanlış sunumundan kaçınılması 

gerekmektedir. Bu sürecin tamamında ve ayrı ayrı her aşamasında etik 

ikilemler kabul edilerek göz ardı edilmemesi gerekmektedir (Özdemir, 

2009:136-137; Malhotra ve Miller 1998:273). 

 

İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler ve toplum önünde 

gerçekleştirmesi nedeniyle pazarlamada etik sorumluluğun aynı 

zamanda işletmenin etik sorumluluğu olarak algılanmasına neden 

olmaktadır. Pazarlama, işletmelerin toplumla iletişim kurma 

noktasında bir kanal oluşturması nedeniyle, işletmenin pazarlama 

faaliyetlerinin etik sorumluluk bağlamında olması önem arz 

etmektedir. Özellikle reklam ve tanıtım çalışmaları olan tutundurma 

faaliyetlerinde etik sorumluluk en önemli etken olmaktadır. 

Tüketicilerin ve toplumun yanıltılması işletmenin imajı üzerinde 

olumsuz etkilere neden olmaktadır. İşletmenin yaşayacağı imaj 

kaybının ise uzun dönemde işletmenin karlılığını düşüreceği 

söylenebilir. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinde etik sorumluluğa 

verdikleri önem, işletme başarısında olumlu etkiler oluşturmakta ve 

toplum tarafından işletmenin ürünlerinin daha fazla kabul görmesine 

yol açmaktadır (Aytuğ ve Özgüven, 2014: 299). İşletmelerin bu tür bir 

iletişim kurması genel etik bağlamı üzerinde olumlu etkilere sahiptir 

(Ki ve Kim, 2010: 225). Bu nedenle, işletmelerin etik sorumluluk 
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hususunda tüketicilere ve topluma verdiği taahhütler onların algılarını 

olumlu etkilemektedir.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Ekonomik ve sosyal bir sistem olan işletmelerin, kıyasıya rekabetin 

yaşandığı günümüzde toplum yaşamındaki hızlı değişimlere karşı 

uyum sağlayabilmesi için işletme politika ve stratejilerini 

paydaşlarının beklentilerini karşılayacak ve onları tatmin edecek 

şekilde düzenlemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra işletmelerin 

üretim yapabilmek amacıyla almış oldukları kararların ekonomik 

etkileri kadar, toplum üzerinde sosyal etkileri de bulunmakta ve 

toplumun refah düzeyleri üzerinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu 

noktada işletme kendi içerisinde ve çevresindeki tüm paydaşları ile 

etik sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve faaliyetlerini bu 

doğrultuda gerçekleştirmesi gerekmektedir. İşletmeler dünya 

genelinde ülkelerin yasal düzenlemeleri, sivil toplum kuruluşları ve 

tüketiciler ile etik ilkeleri desteklemekte ve bu durum aynı zamanda 

işletmeler için itibar ve imaj göstergesi olarak sunulmaktadır. Bu 

noktada pazarlama faaliyetleri işletmelerin toplumla iletişim kurma 

noktasında bir kanal oluşturması nedeniyle işletmelerin pazarlama 

faaliyetlerine özen göstermesi gerekmektedir. İşletmelerin bu 

sorumluluklarını gerçekleştirirken işletmenin bütün çevresi işletmenin 

etik ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirmesi beklentisi içerisindedirler. 

İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinden beklenen bu gelişmeler birçok 

yeni yol, yeni sorun, yeni avantaj, yeni dezavantaj gibi birçok 

etkenleri nasıl karşılayacağını ve bu sürecin nasıl yönetileceği, 
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sorumluluklarda ve etik davranışlardaki değişimler noktasında 

çözümler, arayışlar geliştirmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

İnsanlar, var olduğundan beri sağlık aramak için doğal ve kutsal 

saydıkları yerlere seyahat etmektedirler (Sobo, 2009). Mineral ve 

sıcak su gibi termal tedavilerden, sonsuz yaşamının ve iyileşmenin 

peşinde gençlik pınarının aranmasına, modern sağlık turizminin 

başlangıcı sayılan SPA tedavisinden deniz ve dağ havasına ve 

günümüz Wellness merkezlerine kadar evirilerek bu iyi olma arayışı 

devam etmekte ve sağlık turizmi, güçlü bir turizm türü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sağlık turizmi, yirmi dört saatten fazla, bir 

yıldan daha kısa sürede turistlerin yaşadıkları yerin dışında sağlığını 

ve moralini yükselten (mineral sular, kaliteli hava şartları, medikal 

müdahaleler vb.) hizmetler (Taleghani vd., 2011) olarak 

tanımlanmıştır. Benzer düzlemde Temizkan ve Dönüş (2015) sağlık 

turizmini “beden ve zihnin dinlendirilmesi ve iyileştirilmesi için 

yapılan seyahat” olarak tanımlamıştır. Her iki tanımdan da yola 

çıktığımızda sadece fiziksel değil ruhani toplam bir iyilik halinden söz 

edildiğini anlamak mümkündür. Kendi içindeki bu maddi ve manevi 

bütünlük metaforik boyutta üzerinde yapılan çalışmalara da 

yansımaktadır.  

Sağlık turizminin işletme, finans, iktisat, yönetim, sağlık bilimleri, 

turizm gibi birçok alanla yakın teması olması nedeniyle çalışmalar da 

çeşitlenmektedir. Merak edilen bir husus da bu konu üzerine yapılan 

çalışmaların getiri ve kazanç odaklı mı yoksa arz ve talebi geliştirmek 

üzerine yönetsel bağlamda altyapı odaklı mı olduğudur. Bu soruya 

paralel olarak araştırmanın amacı, Türkiye’de yayınlanan “Sağlık 



 
154 YÖNETİM VE İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Turizmi” konusundaki lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizinin 

yapılmasıdır. Bibliyometrik yöntemler, günümüzde oldukça fazla 

kullanılmaktadır özellikle bilimsel ve uygulamalı alanlarda araştırma 

değerlendirme metodolojisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir 

(Ellegaard ve Wallin, 2015: 809’den aktaran Önem, 2020). 

Bibliyometri, akademik unsurların sayısal analizler ve istatistikler 

yardımıyla incelenmesidir. Başka bir ifadeyle belirli bir yılda 

yayımlanan çalışma sayısının belirlenmesi ve çeşitli yönlerle 

incelenmesini içerir (McBurney ve Novak, 2002: Öztürk, 2015). 

Çalışma kapsamında “Sağlık Turizmi” ile ilgili yapılmış toplam 124 

çalışmanın mevcut durumu ekonomi odaklılık ve yönetim odaklılık 

kapsamında analiz edilmiştir. İçerik analizinde olduğu gibi ekonomi 

ve yönetim temaları düzenlenirken frekans dağılımlarından ve 

kodlamalardan yararlanılmıştır. Buna göre; Türkiye’de sağlık turizmi 

üzerine yazılan tezlerin sayısı, anabilim dalları, dili, uygulama alanı, 

araştırmacının cinsiyeti gibi alt başlıklar da tamamlayıcı olarak 

değerlendirmeye alınmıştır.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümler ve sosyo-ekonomik 

depremlere rağmen turizm sektörü her geçen yıl büyümeye devam 

etmektedir. Günümüzde insanların yaşam kalitelerini artırma, stresten 

kaçış, uzun ve sağlıklı yaşama arayışları çerçevesinde alternatif turizm 

kapsamında sağlık turizmi ilgi çekici bir konuma gelmiştir. Bununla 

birlikte sağlık turizmini diğer turizm faaliyetlerinden ayıran en önemli 

özellik sezonluk olmamasıdır (Özkurt, 2007). Bütüncül iyi oluş 
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beklentisi içerisinde insan tedavi, rehabilite, dinlenme arayışı ve 

ihtiyacına sahiptir.  Sağlık turizmi denildiğinde uzunca yıllar 

insanların aklına hedef kitle olarak yaşlı ve hasta misafirler gelse de 

günümüzde bu tanımlama neredeyse baştan yazılmış ve genişlemiştir. 

Bunun başlıca nedenlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür 

(Tengilimoğlu ve Işık, 2020); 

• Yaş Ortalamasının Artması: İnsan ömrünün uzamasıyla 

birlikte emeklilik süreci sonrası insanların turizm ve seyahat için 

hem gelir hem de zaman açısından geniş imkanları oluşmaya 

başlamıştır. Bu gruptaki kişilerin hem seyahat etme hem de 

sağlık ihtiyaçlarını karşılama istekleri turizm pazarının 

büyümesine oldukça etkilidir. 

• Yaşam Tarzının Değişmesi: Yeteri kadar yaşamak, lokal 

imkanları takip etmek ve sağlık turizmi enstrümanlarını lüks ya 

da yaşlılar için kabul etme dönemi internet ve sosyal medyanın 

etkisiyle geride kalmış yerini bütüncül iyi olma hali kapsamında 

spa, estetik ameliyat, alternatif tıp ile bağlantılı tedaviler gibi 

arayışlar baş göstermeye başlamıştır.  

• Turizm Alternatifleri: Yaşam kalitesinin yükselmesiyle sağlık 

turizminin hedef kitlesinde bulunan insanlar klasik turizm 

anlayışındaki destinasyonlar ya da benzerlerini deneyimledikleri 

için yeni arayışlar içine girmektedir. Bu yeni, mistik ve deneysel 

beklentiler kişileri sağlık turizmine yönlendirmektedir. 
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• Sağlık Sisteminin Özellikleri: Ülkeler arası seyahat etme 

kolaylaştıkça insanlar daha kaliteli sağlık hizmetlerine daha 

ucuza ulaşmaya çalışma eğilimine girmektedirler.  

 

Yukarıda belirtilen nedenler çerçevesinde, sadece termal turizm 

kapsamında ele alınan sağlık turizmi kendi içiresinde genişlemeye ve 

hedef kitlesinin talepleri doğrultusunda çeşitlenmeye devam 

etmektedir. Genel boyutta sağlık turizmi literatürde Eriş ve Barut 

(2020: 58-59)’un ifade ettiği gibi dört temel boyuttan oluşmaktadır. 

Fakat Gülmez (2012) bu türlere “Uzun Yaşam Köyleri” kavramını da 

ekleyerek beş boyut olduğunu ifade etmiştir. 

Tablo 1: Sağlık Turizmi Çeşitleri 

SAĞLIK 

TURİZMİ 

TÜRÜ 

 

AÇIKLAMASI 

Medikal (Tıbbi) 

Turizm 

Turistlerin diğer ülkelere, bölgelere tıbbi bir tedavi ve/ya 

rehabilitasyon alabilmek için seyahat etmesini ve belki 

bununla birlikte tatil yapmasını ifade eden bir kavramdır 

(Aydın vd., 2011) 

Termal (Kaplıca/ 

Spa ve Welness) 

Turizmi 

Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu 

gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik 

tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek 

tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür (tedavi) 

uygulamaları ile termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı 

kullanımıyla meydana gelen turizm türüdür (KTB, 2021). 

Yaşlı (Geriatri / 

İleri Yaş) Turizmi 

Yaşlı nüfusun giderek artması ve özellikle gelişmiş 

ülkelerdeki yaşlı bakım hizmet maliyetlerinin çok yüksek 

olması sebebiyle, daha ucuz yaşlı bakım hizmetlerinin 

sunulduğu gelişmekte olan ülkelerde verilen yaşlı bakım 

hizmetlerini kapsamaktadır (Eriş ve Barut, 2020: 59). 

Engelli Bakım 

Turizmi 

Fiziksel ve zihinsel yönden engelli olan bireylerin kendi 

başlarına ihtiyaçlarını karşılayabilme ve toplum içerisinde 

tekrardan sosyalleşmelerine yardımcı olabilmek amacıyla 

yapılan sağlık hizmetlerinin tümünü kapsamaktadır (Eriş ve 
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Barut, 2020: 59). 

Uzun Yaşam 

Köyleri 

Her daim sağlık kalitesini ön planda tutan sağlıklı uzun yaşam 

köyü (Longevity & Anti Aging Village), özellikle orta yaş ve 

üzeri bireylere hizmet veren, doğa içerisinde bulunan, 

konaklama ve yaşam olanağı sunan bir unsurdur (Gülmez, 

2012). 

 

Yukarıda da sözü edildiği üzere sağlık turizmi farklı uygulama 

alanları ve hedef kitlesiyle genişleme potansiyeline sahip yapıdadır. 

Sağlık turizmi hem içerik hem de hedef kitle bağlamında genişledikçe 

başka bir ifadeyle alışıla gelmiş termal turizm kapsamından sıyrılıp 

modern anlamdaki varlığına dönüştükçe akademide altyapı sorunları 

ve beraberinde ekonomik boyutta değerlendirme ihtiyacı doğmaktadır. 

Bu bakış açısında çalışmaların ekonomik ve yönetsel temalı çalışma 

kümelerine ayrıldığı söylenebilir. Bu bağlamda ekonomi ve yönetim 

temelli çalışmaları neden-sonuç döngüsü içinde değerlendirmek yanlış 

olmayacaktır. Yönetim temelli çalışmalarda durum analizi ve 

sistematik yapılanma önerileri şekillenirken, ekonomi temalı 

çalışmalarda işleyiş sonrası maddi etkiler ve finansal yansımalar ele 

alınmaktadır. Belli çalışmalarda yönetim ve ekonomi alanları o kadar 

iç içe geçmiştir ki bazen ayırt etmek mümkün olmayabilir. 

2. ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

 

Araştırmanın amacı; Türkiye’de yayınlanan “Sağlık Turizmi” 

konusundaki lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizinin yapılarak 

trend bağlamında çalışmaların yönetsel temalı mı ekonomi temalı 

olduğunun belirlenmesidir. Bu bağlamda 01.10.2021 ile 31.10.2021 
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tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez veri tabanından 

(https://tez.yok.gov.tr) “sağlık turizmi” anahtar kelimeleri ile tarama 

yapılmıştır. Tarama sonucunda 124 adet teze ulaşılmış ve araştırma 

kapsamında incelenmiştir. Benzer anlamda daha önce hazırlanmış 

çalışmalardan yararlanılarak analizde kullanılacak parametreler 

oluşturulmuş, parametreler tablosu dahilinde elde edilen veriler yüzde 

ve frekans değerleri doğrultusunda analiz edilmiştir. 

2.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da belli başlı kısıtları 

bulunmaktadır. Öncelikle tezlerin bilimsel esaslara göre hazırlandığı 

kabul edilmiştir. Veri kaynağı olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi arşivi 

(https://tez.yok.gov.tr) kullanılmıştır. Bu veri kaynağı dışında bulunan 

tezler araştırma kapsamına alınmamıştır. Araştırmanın 1992 yılı 

öncesini kapsamaması bir diğer kısıttır. Bunun nedeni izin kısıtları ve 

kaynaklara ulaşılamamasıdır. Araştırmanın son veri toplama tarihi 

31.10.2021’dir ve bu tarihten sonra eklenen çalışmalar araştırmanın 

kapsamı dışında kalmıştır. Araştırma kapsamında, bazı tezlerin tam 

metnine erişilemediğinden, tezlerin özetleri incelenmiştir. Tezlerin 

temalarının belirlenmesi sürecinde, bir tezin birden fazla konu ile 

ilişkili olması, temel temaların belirlenmesini zorlaştırmıştır. Bu 

durumda konunun uzmanı akademisyenlerden fikir alınmış ve konuya 

ilişkin literatür kaynak alınmıştır. 
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2.3. Bulgular 

 

1992-2021 (Arama kriterleri sonrasında çıkan tüm tezler) yılları 

arasında “Sağlık Turizmi” anahtar kelimesi ile arama yapılması 

sonucunda YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı toplam 124 lisansüstü 

çalışma yer almaktadır. 76 çalışmanın tek alt teması, 48 çalışmanın ise 

birden farzla alt teması bulunmaktadır. Alt temalar ve tezlerin özetleri 

incelendikten sonra çalışmalar “Yönetim” ve “Ekonomi” ana temasına 

göre sınıflandırılmıştır. Bu çalışmaların 107’si “Yönetim” ana temalı, 

17’si ise “Ekonomi” ana temalıdır. Aşağıda bu temel bulguya yönelik 

diğer analizler yer almaktadır. 

Tablo 2: Tezlerin Yönetim ve Ekonomi Ana Temaları Kapsamında Üniversitelere 

Göre Dağılımı 

Üniversite Yönetim Ekonomi Toplam 

Beykent Üniversitesi 7 1 8 

Atılım Üniversitesi 7 0 7 

Cumhuriyet Üniversitesi 4 1 5 

Gazi Üniversitesi 5 0 5 

İstanbul Medipol Üniversitesi 4 1 5 

İstanbul Üniversitesi 5 0 5 

Süleyman Demirel Üniversitesi 5 0 5 

Adnan Menderes Üniversitesi 3 1 4 

Dokuz Eylül Üniversitesi 4 0 4 

Marmara Üniversitesi 3 1 4 

Selçuk Üniversitesi 3 1 4 

Üsküdar Üniversitesi 3 1 4 

 

Araştırma sonucunda ulaşılan 124 çalışmayı toplamda 51 farklı 

üniversiteden araştırmacılar gerçekleştirmiştir. Tablo 2’de toplamda 
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dörtten fazla tez hazırlanmış üniversitelere yer verilmiştir. En fazla 

çalışmayı 8 çalışma ile Beykent Üniversitesi gerçekleştirirken onu 7 

çalışmayla Atılım üniversitesi takip etmiştir.  

 

 
Grafik 1: Tezlerin Yıllara Göre Temalar Bağlamında Dağılımı 

 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde “Sağlık Turizmi” anahtar kelimesi 

çerçevesinde kayıtlı ilk çalışmanın 1992 yıllında yapıldığı 

görülmektedir. “Ekonomi” ana temasında yer alan ilk çalışmanın ise 

1998 yılında hazırlandığı tespit edilmiştir. 1999-2005 yılları arasında 

“Sağlık Turizmi” alanında tez çalışması bulunmamaktadır. 2009 yılına 

kadar durgunluğunu sürdürdükten sonra 2009 yılından itibaren bir 

ivme kazanmış 2016 yılında 13 çalışma ile ilk tepe noktasına 

ulaşmıştır. 2019 yılında ise toplam 28 çalışma ile belirlenmiş dönem 

içerisindeki tepe noktasına ulaşmıştır. Gerek “Yönetim Teması” 
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gerekse “Ekonomi Teması” açısından en verimli yıl olarak karşımıza 

çıkan yıl 2019 ve öncesinde 18 çalışmayla 2018 yılı olmuştur.   

 
Tablo 3: Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı 

Ana Bilim Dalları ABD 1 ABD 2 ABD 3 TOPLAM 

Sağlık Kurumları Yönetimi 43 3 0 46 

Turizm 51 33 5 89 

İşletme 7 21 11 39 

Bilgi ve Belge Yönetimi 1 0 0 1 

Hukuk 1 1 1 3 

Uluslararası İlişkiler 1 2 1 4 

Hastaneler 2 0 0 2 

Ekonomi 6 0 0 6 

Sağlık Eğitimi 2 0 0 2 

Sağlık Yönetimi 3 1 0 4 

Spor 1 0 0 1 

Mütercim-Tercümanlık 1 0 0 1 

Kamu Yönetimi 2 0 0 2 

Maliye 1 0 0 1 

Peyzaj Mimarlığı 2 0 0 2 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri  
0 1 0 1 

İletişim Bilimleri 0 0 1 1 

 

Araştırma kapsamında çalışmalar incelendiğinde kimi çalışmaların tek 

kimi çalışmaların çift kimi çalışmaların ise üç anabilim dalı ile 

ilişkilendirildiği görülmektedir. Söz konusu bilgiler YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nin konu bölümünde verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde ise 

sağlık turizmi alanında yapılan çalışmaların çoğunlukla “Turizm” 

anabilim dalıyla ilişkilendirildiği (89), onu “Sağlık Kurumları 

Yönetimi” (46) ve “İşletme” (39) anabilim dalının takip ettiği 

görülmektedir.  
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Tablo 4: Tezlerin Cinsiyet ve Lisansüstü derecelerine Göre Yönetim ve Ekonomi 

Teması Bağlamında Dağılımı 

DEĞİŞKENLER 
SIKLIK YÜZDE 

Yönetim Ekonomi Toplam Yönetim Ekonomi Toplam 

 

Kadın 65 7 72 90,278 9,7222 100 

Erkek 42 10 52 80,769 19,231 100 

Toplam 107 17 124 86,29 13,71 100 

 

Yüksek 

Lisans 
90 15 105 85,714 14,286 100 

Doktora 17 2 19 89,474 10,526 100 

Toplam 107 17 124 86,29 13,71 100 

 

Tablo 4’de, çalışmaların cinsiyet ve lisansüstü derecesine göre 

dağılımı paylaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar cinsiyet dağılımı 

çerçevesinde incelendiğinde toplam 124 çalışmanın 52’sinin erkek, 

72’sinin ise kadın araştırmacılar tarafından yapıldığı görülmektedir. 

Bu bağlamda kadın araştırmacıların sağlık turizmi alanında erkek 

araştırmacılara oranla daha ilgili olduklarını ifade etmek yanlış 

olmayacaktır. Gerçekleştirilen araştırmalar ana temalar açısından 

incelendiğinde ise tezat bir durum ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde 52 

çalışmanın 10’u “Ekonomi” temasına sahipken kadın araştırmacılarda 

bu oran 72 çalışmada 7’dir. Oransal açıdan erkek araştırmacıların 

ekonomik temaya kadınlara oranla daha ilgili olduğu söylenebilir.  

 

Lisansüstü dereceleri kapsamında değerlendirildiğinde, yüksek lisans 

çalışmalarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ayrıca yüksek lisans 

derecesinde çalışma hazırlayanların %14,29’u, doktora 

derecesindekilerin ise %10,53’ü “Ekonomi" temasında çalışmalar 

yürütmüşlerdir.  
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Tablo 5: “Yönetim” Temasına Bağlı Olarak Oluşturulan Alt Temalar 

Alt Tema Sıklık Alt Tema Sıklık Alt Tema Sıklık 

Durum Analizi 44 
Yiyecek İçeçek 

Hizmetleri 
1 

Hasta 

Hareketliliği 
1 

Pazarlama 12 Marka Yönetimi 1 
Şehir 

Hastaneleri 
1 

Kalite 

Yönetimi 
9 

Destinasyon 

Planlaması 
1 

Estetik 

Uygulamalar 
1 

Memnuniyet 8 Sağlıklı Yaşlanma 1 
Eleştirel 

Düşünce 
1 

Termal Turizm 8 
Alt Yapı 

Çalışmaları 
1 İletişim 1 

Medikal 

Turizm 
6 Franchising 1 Yeni Medya 1 

Satın Alma 

Kararı 
5 

Problem Çözme 

Becerisi 
1 Planlama 1 

Farkındalık 3 
İnsan Kaynağı 

Analizi 
1 Spor Turizmi 1 

Müşteri 

İlişkileri 

Yönetimi 

3 
Algı 

Değerlendirmesi 
1 

Turizm 

Hareketleri 
1 

e-hizmet 2 
Personel 

Güçlendirme 
1 Güven 1 

Hukuki 

Sorumluluk 
2 

Stratejik Pazarlama 

Planlaması 
1 İmaj Yönetimi 1 

Hasta Hakları 2 
Toplum 

Çevirmenliği 
1 Dijital İletişim 1 

İşe Alım-

İstihdam 
2 Rekabet Gücü 1 

Yeni Kamu 

Yönetimi 
1 

Yaşlı Turizmi 2 Starejik Plan 1 
Sağlık Turizmi 

Politikaları 
1 

Sadakat 2 
Yöresel Mutfak 

Kültürü 
1 

Çözüm 

Önerileri 
1 

Güç 1 Çevre Düzenleme 1 Sağlık Endişesi 1 

Otel Yönetimi 1 Turizm Çeşitliliği 1 Göçmen 1 

Aracı Kurum 1 Paydaş Analizi 1  
 

Marka Kent 1 Etik 1 

 

Tablo 5’de “Yönetim” temasına bağlı olarak oluşturulan alt temalara 

yer verilmiştir. Buna göre “Yönetim” temasına bağlı olarak toplamda 

55 alt tema oluşturulmuştur. Bu temalar içinde en sık kullanılanlar 
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“Durum Analizi” (44), “Pazarlama” (12), “Kalite Yönetimi” (9) ve 

“Memnuniyet” (8)’dir. 

 

Tablo 6: “Ekonomi” Temasına Bağlı Olarak Oluşturulan Alt Temalar 

Alt Tema Sıklık 
Ekonomik Katkı 5 

Ekonomik Durum Değerlendirmesi 5 

Teşvikler 2 

Kalkınma 2 

Durum Analizi 1 

Ekonomik Büyüme 1 

Hizmet İhracatı 1 

Maliyet Yönetimi 1 

AB Entegrasyon 1 

Gelirler 1 

Vergilendirme 1 

Ödeme Modelleri 1 

 

Tablo 6’da “Ekonomi” temasına bağlı olarak oluşturulan alt temalara 

yer verilmiştir. Buna göre “Ekonomi” temasına bağlı olarak toplamda 

12 alt tema oluşturulmuştur. Bu temalar içinde en sık kullanılanlar 

“Ekonomik Katkı” (5), “Ekonomik Durum Değerlendirmesi” (5), 

“Teşvikler” (2) ve “Kalkınma” (2)’dır. 

 

SONUÇ 
 

Sağlık turizmi, uzun yıllar boyunca önemli gelişmeler kaydederek 

yıllık 30 milyon kişiden ve 500 milyar dolar paradan oluşan büyük bir 

pazar haline gelmiştir (USHAŞ, 2020). Bunun sonucu olarak turist 

çeken ülkelere ekonomik kalkınma, istihdam, sağlık hizmetlerinin 

sunumu vb. konularda önemli avantajlar sağlamaktadır. Söz konusu 

avantajlardan dolayı sağlık turizmi pazarını büyütmek isteyen ülkeler 

çeşitli idari çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte, yürütülen idari 

çalışmaların akademik çalışmalarla da desteklenmesi gerekmektedir. 
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Mevcut çalışma, Türkiye’de sağlık turizmi konusunda yayınlanan 

lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizinin yapılması amacıyla 

gerçekleştirilmiş ve çalışma kapsamında 124 tez incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulardan biri 124 çalışmayı 

toplamda 51 farklı üniversiteden araştırmacıların gerçekleştirmiş 

olmasıdır. En fazla çalışma (8) Beykent Üniversitesi’nde 

gerçekleştirirken onu Atılım Üniversitesi (7) takip etmiştir. Beykent 

Üniversitesi’nde 2013 ve 2015 arasında hazırlanan 4 tez durum analizi 

niteliğinde olup dönem içerisinde danışmanların sinerjik olarak 

birbirlerini teşvik edebilmiş olmalarını düşünebiliriz.  Atılım 

Üniversitesi’nde hazırlanan tezlerin 3’ü uzmanlık alanı sağlık turizmi 

olan sayın Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu’nun danışmanlığında 

yapılmıştır. Tez sayısı açısından fazlalığın nedenlerinden birini 

danışman etkisi olduğunu kabul edebiliriz.  

“Sağlık Turizmi” anahtar kelimesi çerçevesinde kayıtlı ilk çalışmanın 

1992 yıllında yapıldığı görülmektedir. “Ekonomi” ana temasında yer 

alan ilk çalışmanın ise 1998 yılında hazırlandığı tespit edilmiştir. 

Gerek “Yönetim Teması” gerekse “Ekonomi Teması” açısından en 

verimli yıllar 2019 ve 2018’dir. 2014 yılından itibaren net olarak 

gözlemlenebilen artışta Devlet Planlama Teşkilatı 10. Kalkınma 

Planında (2014-2018) sağlık turizmi politikalarına açık olarak öncelik 

verilmesinin (DPT, 2013) yattığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

2018 ve 2019 yılları arasında yaşanan ciddi artışın ise yine benzer 

şekilde “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı” kapsamında 

Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023)’nda sağlık turizminin 
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yönetimsel ve hukuki altyapısının ve hizmet kalitesinin artırılması 

hedefleri (SB, 2018) kapsamında gerçekleştiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

Araştırma kapsamında çalışmalar incelendiğinde sağlık turizmi 

alanında yapılan çalışmaların çoğunlukla “Turizm” anabilim dalında 

(89) gerçekleştiği, onu “Sağlık Kurumları Yönetimi” (46) ve 

“İşletme” (39) anabilim dalının takip ettiği görülmektedir. Bu durum 

beklendik bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır çünkü sağlık turizmi 

yapı itibariyle sağlık kurumları yönetimi, turizm ve işletme anabilim 

dalları çerçevesinde multidisipliner bir yapıdadır.   

Çalışmaların cinsiyet ve lisansüstü derecesine göre dağılımı 

incelendiğinde 124 çalışmanın 52’sinin erkek, 72’sinin ise kadın 

araştırmacılar tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda kadın 

araştırmacıların sağlık turizmi alanında erkek araştırmacılara oranla 

daha ilgili olduklarını ifade etmek yanlış olmayacaktır.  

Çalışma sonucunda “Yönetim” temasına bağlı olarak 55 alt tema, 

“Ekonomi” temasına bağlı olarak ise 12 alt tema oluşturulmuştur. 

Çalışmanın, sağlık turizmi alanındaki politika belirleyiciler, 

akademisyenler ve uygulayıcılar açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir.  
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