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ÖNSÖZ 

Sosyal Bilimler, birey ve toplum davranışlarını inceler. Her bir sosyal 

bilim dalı birey ve toplumu farklı yönleriyle araştırır. Fakat, tıpkı bir insanın 

vücudunu oluşturan organların insan bedeninde mükemmel bir bütünlük ve 

simetri oluşturması gibi, sosyal bilimlerin de farklı disiplinleri birey ve 

toplumu farklı yönlerden inceleyerek aynı mükemmelliği ve simetriyi elde 

ederler. 

Bu kitapta; sosyal bilimlerin iki en önemli alanı olan işletme ve finans 

bilim dallarına ilişkin birkaç farklı üniversite ve kurumdan araştırmacılar 

tarafından araştırma makaleleri toplanmıştır. Kitap, iktisat ve işletme 

alanlarında 9 adet bölüm yazısından oluşmaktadır. 

Kitabın birinci bölümünde; yazarlar  A. Hakan Özkan ve İsmail 

Özdemir, “Sürdürebilirlik İşletmecilik Anlayışı Çerçevesinde Yeşil İK” adlı 

çalışmalarında, sürdürülebilirliğe dair anlayış gelişme süreci ilerledikçe, yeşil 

anlayış ile başlayan hareket sonrasında yeşil yönetim, yeşil çalışan, yeşil 

insan, yeşil çevre, yeşil muhasebe, yeşil davranış, yeşil strateji ve yeşil 

hareket gibi kavramların ortaya çıktığını söyleyerek,  yeşil bir anlayış, 

kapsamlı bir sürece işaret ederek ve çevre dostu ürünlerin kullanımı, 

sürdürülebilir kaynakların tercih edilmesi veya geri dönüştürülebilir 

malzemelerin kullanılarak yenilenebilir enerji tüketmeyi, verimliliği artırmayı 

ve atıkları azaltmayı amaçlamak gibi faaliyetleri içerdiğinden 

bahsetmektedirler. 

Hasan Kürşat Güleş ve Ahmet Melih  Eyitmiş tarafından yazılan 

ikinci bölümde “Değer Zincirinde Bilgi Transferinin İşletme Performansına 

Etkisi: Kahramanmaraş Tekstil Sanayinde Bir Araştırma” adlı çalışmalarında; 

günümüz işletmelerinin mevcut yapılarını detaylarıyla inceleyerek ana 

yetkinlik alanlarını tespit etmeleri gerektiğini; bu incelemeyi ister değer 

zinciriyle yapsın isterse farklı modellerle gerçekleştirsin rekabet üstünlüğünün 

anahtarının şirketin kendini tanıması olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlara göre; 

değer zinciri, esasen rekabet üstünlüğünün gelişimini incelemeye yönelik 

sistematik bir yöntemdir. Bu itibarla model, bir işletmenin ana yetkinlik 

alanlarının tanımlanması ve rekabet üstünlüğü kazanmada etkili olan 

operasyonların tespitinde yararlı bir analiz aracı olarak kullanılmaktadır. 

Belirlenen yetkinlik ve eksiklikler göz önünde bulundurularak işletmelerin 

genel performans düzeylerinde iyileştirmelere gidilebilir. Değer zinciri modeli 

içerisinde yer alan tüm alanlar ayrı bir araştırma konusu olabilecek üstünlük 

ve nitelikte olmakla birlikte bu çalışmada bilgi ve bilgiyi etkileyen stratejik 

işbirlikleri ele alındığından, bilgi ve bilgi teknolojilerine ulaşmak için uygun 
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stratejik işbirliklerine gidilmelidir. İşletmeler mevcut bilgi ve teknolojilerini 

arttırabilecek anlaşmalarla mevcut kapasitelerini iyileştirebilirler. Literatür 

açısından oldukça önemli bir araştırmadır. 

Üçüncü bölümde,  Çiğdem Mutlu, “Alternatif Turizm Olarak 

Dark Turizm ve Destinasyon Pazarlamasına Etkileri: Sinop Cezaevinin 

Destinasyon Pazarlamasına Etkileri” adlı çalışmasında, bireylerin günümüzde 

yöneldikleri turizm çeşitlerinden biri de dark turizmi olduğundan bahisle; 

dark turizminin, bireylerin savaş alanlarının, hapishanelerin, gerçek ölümlerin 

olduğu destinasyonlara gerçekleştirilen seyahatler olarak açıklamaktadır. 

Yazar bu çalışmada, alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan dark turizm 

olgusunu açıklayarak; önemli dark turizm destinasyonlarından biri olan Sinop 

Tarihi Cezaevi'nin dark turizm kapsamında değerlendirmektedir. Ayrıca, 

Sinop Tarihi Cezaevi'nin Sinop turizm destinasyon pazarına olan etkilerinin 

değerlendirmektedir. 

Dördüncü bölümde, Mehmet Yolcu, “Yeşil Finans” adlı çalışmasında, 

yeşil finansın, sürdürülebilir kalkınma projelerine ve girişimlerine, çevresel 

ürünlere ve daha sürdürülebilir bir ekonominin gelişimini teşvik eden 

politikalara akan finansal yatırımlara atıfta bulunabilen geniş bir terim 

olduğundan bahisle; yeşil finansın, iklim finansmanını içerdiğini, ancak 

bununla sınırlı olmadığını, daha geniş bir ifadeyle “diğer çevresel hedefler, 

örneğin endüstriyel kirlilik kontrolü, su sanitasyonu veya biyolojik çeşitliliğin 

korunması” anlamına geldiğini de  belirtmektedir. İlave olarak, azaltma ve 

uyum finansmanı, özellikle iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerle ilgilidir 

demektedir. Azaltma, finansal akışları, projelere ve programlara katkıda 

bulunan yatırımları ifade ettiğinden bahisle, sera gazı emisyonlarının 

azaltılması veya önlenmesi, buna karşılık finansal adaptasyon akışları, 

malların ve kişilerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasızlığını 

azaltmaya katkıda bulunan yatırımları ifade ettiğini yazmaktadır. 

Nazan Özdemir Öztürk beşinci bölümde, “Yenilikçi Tüketici” 

konusunu incelemektedir.  Bu bölümde, bu sorunu ele alarak tüketici 

yenilikçiliği için teorik olarak önemli terimler türetmektedir. Amaca uygun 

olarak, kuramsal çerçevenin içeriğini; yenilik kavramı, yeniliklerin yayılması 

ve benimsenmesi, tüketici yenilikçiliğinin ölçülmesi ve yenilikçilik ölçekleri 

oluşturmaktadır. Literatür bakımından oldukça önemlidir. 

Altıncı bölümde, “Dijital Girişimcilik” adlı çalışmalarında yazarlar, 

Fulya Özdemir ve Serkan Özdemir, dijital girişimciliği, bilgi ve iletişim 

teknolojisinin kullanımı ile girişimcilik fırsatlarını yaratma, takip etme, 

işletmenin ana faaliyetlerini dijital teknolojilerin kullanımı ile mümkün kılma 
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ve geleneksel girişimciliğin yeni ile uzlaştırılmasını da içeren, dijital çağda iş 

yaratma ve iş yapma biçimi şeklinde kavramsallaştırarak, dijital girişimcilik, 

iş ve iş süreçlerinde insan gücünün ve fiziksel olanakların yerini bilgi 

teknolojilerinin ve sanal ortamın almasına yönelik, iş modellerinin dijital 

ortamda oluşturulması ve sürdürülmesini kapsayan bir girişimcilik türü olarak 

ifade etmektediler. 

Yedinci bölüm, “Algılanan Örgütsel Desteğin İş-Yaşam Dengesi 

Üzerindeki Etkisi” adlı çalışmasıyla Hande Ulukapı Yılmaz tarafından 

yazılmıştır. Yazar bu çalışmasında, bireylerin iş ve iş dışı yaşamları arasındaki 

dengeyi sağlamalarında örgütsel destek algılarının ne derece ve ne yönde rol 

oynadığını irdelemiştir. Çalışma kapsamında öncelikle algılanan örgütsel 

destek ve iş-yaşam dengesi kavramlarına yer verilmiş sonrasında da Konya’da 

faaliyet gösteren dört üniversitenin akademisyenleri üzerinde uygulanan anket 

çalışmasının analiz ve bulgularına yer vermiştir. 

Sekizinci bölümde, Hasan Tuna, Sirer Albayrak ve Serdar Okan, “İş 

Stresinin Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi” konulu araştırmalarında, 

insanların günlük aktivitelerinin büyük çoğunluğunu geçirdiği iş ortamı ve 

burada yaşadıkları onun stres düzeyinde önemli bir etkiye sahip olduğunu 

iddia ederek, kaçınılması mümkün olmayan iş stresi hem çalışanlar hem de 

işverenler için bireysel ve örgütsel sonuçları olan, çok boyutlu ve çok önemli 

bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır demektedir. Üstesinden gelinemeyen 

ve uzun süren iş stresinin çalışanlar üzerinde, olumsuz yönde fiziksel ve 

psikolojik etkileri olduğunu söylemektedir. 

Dokuzuncu bölümde, yazarlar Salih Öztürk ve Tuğba Turan, 

“Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme 

İlişkisi:1990-2020” adlı çalışmalarında,  1990–2020 dönemi için VAR 

yaklaşımını kullanarak Türkiye'de ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji 

tüketimi, iş gücü ve sermaye arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Yazarlar bu 

çalışmada, ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi arasında söz 

konusu dönemde Türkiye örneklemi üzerinde nedensellik ilişkisi 

bulunmadığını. bu bağlamda çalışmada, yansızlık hipotezinin doğrulandığını 

ispatlamışlardır. Bu bölüm bu bakımdan teoriye oldukça önemli katkı 

yapmaktadır. 

Safa Acar tarafından yazılan onuncu bölümde, yazar “Kurumsal 

Sürdürülebilirlik Perspektifinden Sürdürülebilir Organizasyon Yönetimi” adlı 

çalışmasında, sadece ekonomik gelişme değil aynı zamanda sosyal ve çevresel 

yönlerden gelişim göstermek isteyen organizasyonlar için sürdürülebilirlik  

kavramının teorik bir zeminde tartışmıştır. Yazar, sürdürülebilirlik kavramını 
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organizasyonlar için önemini, kurumsal sürdürülebilirlik ve üçlü sorumluluk 

yaklaşımı gibi konular ekseninde sürdürülebilirlik kavramnı inceleyerek ve 

sürdürülebilir organizasyon yönetimi konusu hakkında bilgiler vermiştir. 

Onbirinci bölümde, Sinan İlze, “İç Müşteri Tatmininde İçsel 

Pazarlama Uygulamalarının Önemi” adlı çalışmasında; içsel pazarlama 

uygulamalarında çalışanların iç müşteri olarak görülmekte olduğunu 

söyleyerek, iç müşterilerin memnuniyeti dış müşteri memnuniyetini de aynı 

doğrultuda etkilediğini belirtmektedir. Bu nedenle işletmeler çalışanlarına 

eğitim, adil ücret dağılımı, ödül ve motivasyon, çalışma ortamı, etkili iletişim, 

güçlendirme, kariyer geliştirme gibi çalışanların iş tatminini etkileyecek 

unsurları sağlaması gerekmektedir. İç müşteri tatminin sağlanması yüksek 

kalitede hizmet sunumu, örgütsel performans artışı, çalışanlarda örgütsel 

bağlılık, çalışan devir oranının azalması gibi olumlu sonuçlar oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda değişen rekabet ortamında değişime ayak uydurabilmek, müşteri 

ihtiyaç ve isteklerini takip edebilmek ve anında cevap verebilmek isteyen 

işletmeler öncelikle iç müşterilerine odaklanmalıdır. İç müşterilerinin ihtiyaç 

ve isteklerine cevap vererek, içsel pazarlama ile potansiyel çalışanları 

cezbedebilir ve mevcut çalışanları elde tutabilir, bunun sonucunda 

işletmelerin faaliyetlerine devam etmesinde olumlu yönde bir etki 

sağlayabilmektedir. Yazarın bu çalışması literatüre önemli katkı sunmaktadır. 

Bihter Ekizoğlu tarafından yazılan “İstanbul’un Medikal Turizm 

Alanında Pazar Payının Arttırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması” adlı 

onikinci ve son bölümde, Türkiye’nin, son yıllarda sağladığı gelişmelerle, 

sektörde sahip olduğu deneyimle ve JCI akreditasyonuna sahip 50 sağlık 

kuruluşuyla sağlık alanında dünyanın en önemli ülkeler arasında kendini 

kabul ettirmiş durumda olduğunu belirtmektedir.  Gelişmiş ülkelere kıyasla 

hastalara yüzde 50-60 oranında tasarruf sağlayan Türkiye’nin başta Avrupa 

olmak üzere son derece büyük bir pazara yakın olmanın coğrafi 

avantajlarından yararlansa da; termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmini 

henüz tam olarak değerlendiremediğine işaret etmektedir. Sektörde en önemli 

ihtiyaçlardan birinin, özellikle devlet hastanelerinin sağlık turizmi sunmaya 

daha elverişli hale getirilmesi olduğunu belirten yazar, ayrıca sağlık 

turizminin gelişiminde entegre yaklaşımın geliştirilmesi, sektörün temel 

girdileri olan ulaşım ve iletişim altyapısı, pazarlama ve tanıtım gibi konularda 

koordinasyonun artırılması gerektiğini söylemektedir. 
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Bu kitap, akademik anlamda titizlikle üzerinde durulmuş bilimsel 

analizler içermesi ekseninde ortalama meraklı bir okuyucu için, iktisat ve 

işletme bilim dallarında bazı konuları mercek altına alma açısından yol 

göstericidir. 

“İşletme ve Finans Üzerine Çalışmalar” adlı bu kitabın, akademik 

dünyaya önemli bir katkı sağlaması ve İktisat ve İşletme bilim dalları ile 

ilgilenen bilim camiasına ve özellikle meraklı okuyucular için yararlı olması 

tek temennimdir. Son olarak önemle belirtmek isterim ki, kitapta yer alan 

bölüm yazılarıyla ilgili tüm akademik ve hukuki/yasal sorumluluk, tamamen 

yazarlarına aittir. Onun dışındaki her türlü teknik ve editöryal sorumluluğu, 

editör üstlenmektedir. 

Editör 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Tekirdağ-2022 
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GİRİŞ 

Yeşil insan kaynakları yönetimi, sürdürülebilir işletmecilik anlayışı ile 

ortaya çıkmıştır ve bu anlayışın zaman içerisinde gelişmesi ile son halini 

almıştır. Temel amacı kurumlarda kaynakların sürdürülebilir kullanımını 

desteklemek ve insan kaynakları yönetimi politikalarının kullanılmasıdır. Bu 

anlayış çerçevesinde insan kaynakları yönetimi süreçleri çevresel faaliyet 

içerecek şekilde yeniden ele alınmıştır. 

Zaman içerisinde, işletmeler içinde bulundukları çevre ile olan 

ilişkilerini daha net olarak farketmişlerdir ve bu ilişkiye özen göstermeleri 

gerektiği gerçeğinden kaçamamışlardır. Bu uyum ihtiyaç neticesinde bir 

dönüşüm başlamış ve öncelikle terimler şekillenmiştir. Geleneksel insan 

kaynakları yönetiminden yeşil insan kaynakları yönetimine geçiş süreci, biraz 

daha süreçlere özen gösterilmesi ve “yeşil bir anlayış” benimsenmesi esasına 

göre kurulmuştur. Yeşil bir anlayış, çevreye ve çevre ile iligli konulara daha 

fazla duyarlılık anlamına gelmektedir. 

Sürdürülebilirliğe dair anlayış gelişme süreci ilerledikçe, yeşil anlayış 

ile başlayan hareket sonrasında yeşil yönetim, yeşil çalışan, yeşil insan, yeşil 

çevre, yeşil muhasebe, yeşil davranış, yeşil strateji ve yeşil hareket gibi 

kavramlar da son dönemlerde ortaya çıkmıştır. Bunlar çevresel dikkat 

gerektiren sosyal hareketlerdir. Aslında burada anlaşılmış olan, işletmeye dair 

süreçlerin hiçbirinde çevrenin ve çevre ile ilgili konuların göz ardı 

edilemeyeceğidir. 

Yeşil bir anlayış, kapsamlı bir sürece işaret eder ve  çevre dostu 

ürünlerin kullanımı, sürdürülebilir kaynakların tercih edilmesi veya geri 

dönüştürülebilir malzemelerin kullanılarak yenilenebilir enerji tüketmeyi, 

verimliliği artırmayı ve atıkları azaltmayı amaçlamak gibi faaliyetleri içerir. 

Yeşil anlayışın geliştirilmesi süreci bir bütün olarak ele alınmalıdır. Aksi 

takdirde gözden kaçan her aşama bu anlayışın getirdiklerine sekte vuracaktır. 

Örneğin çalışanların çöpleri dönüştürme alışkanlıkları gibi en küçük 

bileşenlerden başlayarak, bir genel müdürün şirketin çöplüğü projesini nereye 

konuşlandıracağı gibi kararlara kadar olan tüm süreçler yeşil insan kaynakları 

anlayışı içerisinde ele alınmalıdır. 

Yeşil anlayış ve yeşil insan kaynakları kavramları öncelikle çevresel 

sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Bu durum, bazı sektörlerde çok önemlidir. 

Örneğin tersanecilik ve liman yönetimi gibi alanlarda bu kavramın işletmenin 

sürdürülebilirliği ile eş anlamlı olduğu görülmüştür. Denizlerin kirlenmesi, 

bataklık hale gelmesi veya sığlaşması, liman ve tersane faaliyetlerinin 

durmasına neden olmuş, buna dikkat etmeyen işletmeler faaliyetlerine devam 
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edemez hale gelmiştir. Çünkü denizin sığ veya bataklık hale gelmesi, liman ve 

tersane faaliyetlerinden faydalanacak olan gemilerin bu işletmelere 

ulaşmasına bir engel teşkil etmektedir. 

Şekil 1: Yeşil İnsan Kaynaklarının Sürdürülebilir İşletmelere Etkisi 

Şekil 1 üzerinde yeşil insan kaynakları anlayışının sürdürülebilir 

işletmelere dolaylı etkisi görülmektedir. Yeşil insan kaynakları ile bilinçlenen 

çalışanlar, şirketlerin dışsal çevrelerine olan sayısız etkilerini düzenler ve 

çevreye olan zararları azaltarak dışsal çevrenin doğal halinin işletmelere 

uygun olarak gelişmesine olanak verir. Böylelikle dışsal çevre, işletmeler için 

de kaynak sağlayabilir hale gelir ve verimliliğe katkıda bulunur. Sonuç olarak 

çevre ile etkileşim halindeki işletmeler de varlığını sürdürebilir. Bu anlayış 

kapsamında öncelikle liman yönetimi düşüncesi ele alınmıştır, çünkü 

kirlenme ile sığlaşan limanlar kullanılamaz hale gelmekteydi. Bunun 

sonucunda çalışanların bilinçli olması ve işletme için gerekli olan doğal 

çevreyi korumasının önemi anlaşılmıştı. Hatta bu amaçla “sürdürülebilir 

liman yönetimi” eğitim modülleri başlatıldı, yüksek lisans seviyesinde bile 

eğitim programı haline geldi. 

Doğal çevrenin korunması da yeşil insan kaynaklarının öncelikli 

hedeflerinden biridir. Bazı sektörlerde, doğal çevreyi koruyacak bilinçli 

personelin bulunmaması bir tehdit anlamına gelir. Örneğin turizm ve 

konaklama sektöründe yer alan kuruluşların çevreye dikkat etmemesi, zaman 

içerisinde gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Örneğin, çevresel 

güzelliklerini koruyamayan oteller, bu güzellikleri görmeye gelen 

müşterilerini de zaman içerisinde kaybetmiş ve faaliyetlerine devam etmiştir. 

Bu sonuçların ortaya çıkmasında kurum çalışanları etkilidir, çünkü şirket 

faaliyetlerine onlar karar verir. Şirket, kendi başına hareket eden bir 

organizma gibi değildir, kurum çalışanları tarafından yönlendirilen bir kukla 

gibidir. Böylelikle insan kaynaklarının yeşillenmesi kavramının önemine bir 

kez daha vurgu yapmış olduk.  

Bazı işletmeler ise bir adım daha ileri giderek, yeşil alanlar yaratır ve 

onları o çevrenin doğal bir parçası gibi göstermeye çalışır. Örneğin Dubai 

doğası itibarıyle bir çöldür. Ancak bu bölgedeki pek çok otel, yeşil bahçeler 

yaratmayı başarmıştır. Dikkatle bakıldığında, aslında bu bahçelerde sert 
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yapraklı, suyu tutabilen yabani ot cinsinde bitkilerin yer aldığı, ancak doğru 

çevre düzenlemesi ile çevrenin doğal bir parçası gibi göründüğü farkedilebilir. 

Yöneticiler, farklı bir bakış açısı ile hem o bölgeye, hem de işletmelerine 

değer katmışlardır. 

Çevresel kirliliğin azatılması ise bir işletme için her zaman öncelik 

olmalıdır. Yeşil ve yeşillenme kavramından uzak olan bazı Fransız şirketleri, 

bir dönem sadece yabancı müşterilerine mal satabilmişlerdir. Nehirlerin 

kirlenmesine katkıda bulunan bu şirketleri tespit eden çevreci kuruluşlar 

bunları ifşa ederek Fransız vatandaşlarını bilinçlendirmişlerdir. Bu şirketler de 

artık ülkelerinde mal satamaz hale gelmiştir. Ancak zaman içerisinde 

Avrupa’da da ifşa olan bu şirketler faaliyetlerini sona erdirmiş veya 

şirketlerini devretmişlerdir. Benzer bir durum Çin’in bazı şehirlerinde 

yaşanmaktadır. İnsanların hava kirliliğinden öldüğü bu şehirlerde, hava 

kirliliğine en çok katkıda bulunan şirketler ifşa edilmekte ve bunların 

mallarının tüketiminden uzak durulmaktadır. Günümüzde internet ortamında 

bu gibi şirketler hakkında bilgi paylaşımı daha kolay olmaktadır.  

 

YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI 

Yeşil İnsan Kaynaklarının Önemi 

Ekonomi perspektifinden bakınca, örgütlerin, elinde tuttuğu işgücünün 

önemli birer kaynak olduğunu ve diğer üretim faktörleri üzerinde bir çarpan 

etkisine sahip olabileceğini görmesi gerektiği söylenebilir. İşgücünün önemi, 

emek-yoğun işletmelerde daha fazladır. İşletme perspektifinde ise doğru 

politikalar izlenerek çalışanların yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve kuruma 

katkıda bulunabileceği özelliklerinin ortaya çıkarılması beklenir. Bu aşamada 

kültür, eğitim gibi kişisel faktörler de birer avantaj veya kısıt olarak ortaya 

çıkar. Yöneticilerin kullanacağı doğru politikalar ile şirkete en fazla katkı 

sağlayacak olan denge kurulmaya çalışılacak ve en uygun ekipler 

oluşturulacaktır.  

İnsan kaynakları sürecinde çevre dostu yöntemler kullanılmazsa, 

ekonomi perspektifinden bakarak ortaya koyduğumuz çarpan etkisi ortadan 

kalkar. Çarpan etkisi, işgücünün yapacağı katkılarla doğal kaynakların 

sağlayacağı katkının artması, finansal kaynakların daha verimli kullanılması 

gibi konuları içerir. İşgücü dışındaki doğal kaynak ve sermaye gibi üretim 

faktörlerinin katkısı artırılmaya çalışılır. Başarılı işgücü buna odaklanarak 

daha az girdi kullanılarak daha fazla çıktı elde edilmesini sağlamaya çalışır.    

Yöneticiler ve insan kaynakları bölümü tarafından ortaya konan 

politikalar, işgücünün süreçler üzerindeki katkısını belirler. İnsan kaynakları 
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disiplininin temel amacı, ekonomi ile ortaya konmuş olan işgücünün çarpan 

katkısını yükseltmektir. Çünkü işgücü doğal kaynaklar ve sermayeyi 

kullanarak şirketin faaliyetlerini yürütecek olan üretim faktörüdür. Bunları 

verimli kullanarak şirketi kara geçirebileceği gibi bunları israf ederek büyük 

zarara da neden olabilir. Tarihte bu gibi şirketler görülmüş, kimilerinin 

yarattığı zarar sadece şirketi değil, tüm toplumu etkilemiştir. Bu gibi 

şirketlerden bazıları üretim yapmak ve kara geçmek amacıyla doğaya büyük 

zararlar vermiş, kendi ülkesinin dışında diğer ülkelere de olumsuz etkilerde 

bulunmuştur. Nükleer enerji sektörünü de bu anlamda değerlendirecek 

olursak, verilen zararın gelecek kuşakları da etkileyebileceğini söyleyebiliriz. 

İnsan kaynaklı hatalardan dolayı patlayan Çernobil santralinin bölgedeki 

insanları zarar uğratmasını, mal, can ve sağlık kaybına neden olmasını örnek 

olarak gösterebiliriz. Gerçekten iddia edildiği gibi bir grup çalışanın deney 

gerçekleştirmesi sonucunda santralin patlaması ihtimali, çevre dostu sosyal 

sorumluluk sahibi çalışanların önemini bir kez daha vurgulamaktadır. 

İnsan kaynakları, şirketin mevcut kaynaklarını kullanarak daha yüksek 

performans elde etme çabasını toplumsal perspektif ile değerlendirir. Şirketin 

toplum ile ayrılmaz bir bağı vardır. En basit hali ile değerlendirecek olursak 

topluma zarar veren şirketler toplumun tepkisine maruz kalır ve uzun süre var 

olamaz. Bu nedenle çevresel ve toplumsal bilinci gelişmiş olan bireyler ile 

yoluna devam eden şirketler, kendi sürdürülebilir yapılarını da oluşturmuş 

olacaktır. İnsan kaynaklarının temel anlayışına dönecek olursak, çalışanlara üç 

tür kaynak verilebileceğini görmemiz mümkün olur. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

• Fiziksel kaynaklar: Tesis, makine ve ekipman, fiziksel sermaye 

kaynaklarına örnektir. Teknoloji ile geliştirilebilirler. 

• İnsan sermayesi kaynakları: Bireysel bilgi, beceri ve kapasiteler 

örnek olarak verilebilir. Eğitim ve tecrübe ile geliştirilebilirler. 

• Finansal sermaye kaynakları: Her tür maddi değer örnek olarak 

verilebilir. Yatırımlar ile geliştirilebilirler. 

Bu tanımlara baktığımızda, şirkete dair tüm kaynakların çalışanlar ile 

doğrudan temas halinde olduğunu görebiliriz. İnsan kaynakları, insanları 

şirket içinde yönetmek, geliştirmek ve elde tutmaktan sorumludur. On 

dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda, özellikle Avrupa'da, tüketim mallarının 

seri üretimi, fabrika sistemi ve çeşitli ürünlere olan talebin yanı sıra teknolojik 

atılımların doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturduğu bir sanayileşme 

dönemi olarak ortaya çıkmıştır. Birçok insan fabrikalarda çalışmak için 



 

 
 13 

geleneksel tarım mesleklerini bırakmıştır ve bunun sonucunda küresel toplum 

doğal kaynaklar, kirlilik, ekolojik dengesizlikler ve biyolojik çeşitlilik 

konularına bakmaya başlamıştır. Sanayi operasyonlarının yaygınlaşması, 

işletmelerde çalışan sayısının artmasıyla sonuçlanmış, bu da insan 

kaynaklarının önemini artırmıştır. 

Dumont ve arkadaşları (2017: 3-4) ise insan kaynaklarını, çalışanların 

davranışlarını, tutumlarını, bilgilerini ve etkilerini değerlendirmiş 

sürdürülebilirlikle bağlantılı motifleri anlayabilir ve onaylayabilir yapının 

ekolojik olarak sürdürülebilir politikalar sağlamak için ne kadar önemli 

olduğunu tartışmıştır. Gerçekten de insan kaynakları profesyonellikten 

uzaklaştıkça ve üretim ile ilgili kararlar uzman olmayan personel tarafından 

alınır hale geldikçe, hem üretim sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmış, hem de 

topluma ve çevreye olumsuz etkileri nesiller boyu sürecek olan zararlar 

verilmiştir. Bu ifade, gerçekten uzak ve abartılı bir ifade olarak görünse de 

köleliğin kalkması ile Amerika kıtasında pamuk üretiminin azalması 

sonucunda bu pamuk üretimini kendi coğrafyasına taşımak isteyen ve Asya 

kıtasını uygun bulan sorumluların gerçekleştirdiği faaliyetler bu ifadeyi 

destekleyecek güçlü bir örnek olarak verilebilir. O dönemde Aral gölünün 

sınırları içerisinde yer aldığı ülke yönetiminin kararlarının ve bu karar 

uygulayıcılarının, dünyanın bugüne kadar görülmüş en büyük gölünün 

kurumasına neden olduğunu görebiliriz. Bu durum da, yeşil insan kaynakları 

anlayışının sadece özel sektörde değil kamu sektöründe de ne kadar önemli 

olduğunun diğer bir ispatı niteliğindedir. Aral gölü üzerinde tanker ve 

şileplerle taşıma yapılan ve çöl niteliğindeki bir bölgeye hayat verirken, aynı 

bölge günümüzde sürekli göç veren bir yapıya bürünmüştür. 

Yeşil insan kaynakları süreçleri, toplum ile birlikte var olabilecek 

kurumların sürdürülebilirliğine katkı yapabilecek niteliktedir. Bu özellikleri 

ile incelersek yeşil insan kaynaklarının dört özelliği göze çarpar: 

Birincisi, şirketin veya kurumun yeşil rengiyle ilgili bilgileri yaymak, 

işe alma ve seçmede bireysel yeşil değerlere odaklanmak ve eğitim yoluyla 

yeşil değerleri teşvik etmek gibi yeşil İKY teknikleri, çalışanların yeşil 

değerler konusundaki bilgisini artırması oldukça hayatidir. Özel veya kamu 

kurumu, hangi noktada olursa olsun, bu uygulamalar hakkında bilinçlenmezse 

beklenmedik olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. 

İkincisi, çevresel çalışma ve iş tasarımı ile çalışanların bilgisini, 

yeteneklerini ve yetkinliğini geliştiren yeşil eğitim stratejileri, çalışanları 

çevre dostu faaliyetlere katılmaya teşvik eden kritik süreçlerdir. Böylelikle 

çalışanlar, gelişen çevre bilinci ile hareket eder.  
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Üçüncüsü, insan kaynakları yönetiminin niteliklerine, işyerinde yeşil 

davranışı teşvik etmede insan kaynakları yönetimi tekniklerinin etkinliği ve 

çalışanların şirketin neden belirli insan kaynakları yönetimi politikalarını 

kullandığına dair algıları karar verir. İnsan kaynakları yönetimi stratejileri ve 

politikaları, kuruluşun çevreye olan bağlılığını çalışanlar için belirgin hale 

getirir ve bir çalışanın kurumun yeşil politikalarını izlemesiyle sonuçlanması 

daha olasıdır. Diğer bir deyişle, daha bilinçli bireyler, kurum politikalarına da 

daha duyarlı hale gelirler. Çünkü kendi çıkarlarını koruyan ilkel anlayışı 

kırarak artık kendilerini bir toplumun parçası olarak görmeye başlamış ve 

kendi çıkarlarını toplumun çıkarları ile buluşturmuştur. Toplumun ise kendine 

ait kısmının içinde bulunduğu şirket çalışanları ve aile gibi insan grupları 

olduğunu farketmiştir. Bu grupların refaha kavuşması ile kendisinin refaha 

kavuşmasının ilişkisini de gören çalışanlar, şirketin çıkarlarına da artık daha 

fazla önem verir. 

Dördüncüsü, yeşil performansa dayalı terfiler, değerlendirmeler ve 

ödüller, çalışanları yeşil faaliyetlere katılmaya ve katkıda bulunmaya teşvik 

eder ve yeşil insan kaynakları departmanı, çalışanların yeşil görevleri düzenli 

olarak tamamlamalarına ve işyerinde ek yeşil davranışlar geliştirmelerine 

yardımcı olur. Bilinci gelişmeyen bireyler dahi, bu sistem içerisinde yeşil 

davranışlarını daha fazla artıracaklardır. Çünkü sistem, yeşil davranışları 

ödüllendiren bir koşullandırma gerçekleştirecektir. 

Pandey ve diğerlerine (2016: 13) göre yeşil İKY uygulamalarını 

kullanan şirketler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi değişkenden 

yararlanmaktadır: 

Çevre dostu iş kararları: Yeşil bir işgücünü veya çevre dostu faaliyetleri 

anlayan ve uygulayan insanları istihdam etmek, bir şirketin iş kararlarını daha 

geniş bir perspektiften almasına ve sonuç olarak, çevresel kaygıları çözmek 

için yaratıcı taktikleri ve teknolojiyi benimsemesine olanak tanır. Ayrıca bir 

kurum için çevre dostu iş kararları ile bilinir hale gelmek bir avantajdır ve 

olumlu bir kurum imajıdır. 

Yeşil işletmeler en çok rağbet gören işverenlerdir ve herhangi bir 

potansiyel işveren, öğrenmek ve özgeçmişine değer katmak isteyen kişilerle 

bağlantı kurmak ister. Böylelikle çalışan ve işverenin buluşma aşamasında da 

bir yeşillenme söz konusu olur. Hem işveren çalışana daha yeşil davranmayı 

empoze eder, hem de daha yeşil düşünen çalışanlar kuruma gelerek 

yeşillenme potansiyelini artırır.  

Çalışanı elde tutma: Bir insan kaynakları yönetimi raporuna göre, yeşil 

işyerleri, sürdürülebilir olmayan emsallerinden daha düşük devir oranlarına 
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sahiptir. Etkin yönetim uygulamalarını destekleyen bir şirkette çalışanların 

yüzde 61'i ankette bunu belirtmiştir. Çalışanların, yeşil insan kaynakları, yeşil 

politikaları ve uygulamaları nedeniyle mevcut işlerinde kalmaları "muhtemel" 

veya "çok muhtemeldir". 

Artan Satışlar: Bir pazarlama ve halkla ilişkiler firması olan Cone 

Communications, 2013 yılında, Amerikalı müşterilerin %71'inin bir ürün satın 

alırken çevresel etkinin farkında olduğunu tespit eden Trend Gap Trend 

hakkında bir anket yapmiştır. Bu anket önemlidir çünkü yeşil uygulamaları 

takip eden şirketlerin daha yüksek satış hacmi elde ederek satışlarını 

artırabileceğini ve maliyetleri düşürebileceğini göstermektedir. 

Bazı bölgelerde, çevresel sorunlar insanların sağlığını ve yaşam 

kalitesini tehdit eder hale gelmiştir. Bu gibi bölgelerdeki insanlar, çevresel 

sorunlara daha duyarlı şirketlerin ürünlerini tüketmeyi tercih etmektedir. 

Çünkü onların kendi sorunlarına çözüm bulabileceğine inanmak isterler ve bu 

amaçla ürün satın alarak bu sürece katkıda bulunabileceğini düşünürler. 

 

YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN 

AVANTAJLARI 

Geçmişte iyi finansal performans, organizasyonun ve hissedarların 

başarısını garanti etmekteyken, günümüzde şartlar değişmiştir. Ekonomik ve 

finansal sonuçlar, çevresel sonuçların azaltılması ve çevre bilincinin 

artırılması ile de bağlantılı olabilmektedir. Kendi çevresine zarar verdiğini 

düşündüğü şirketlerin mallarını almaktan kaçınan tüketiciler, bu şirketlerin 

mali performansını da olumsuz etkiler. Kurumun yeşil kaynaklarını 

yönetmenin mali avantajları çoktur. Ama bu kaynakları yönetirken dikkat 

edilmesi gereken noktalar vardır: 

1. Çalışan devrini azaltmak gerekir ve çalışanların elde tutulmasını 

sağlamak gerekir. Böylelikle çalışanların eğitimi ve 

bilinçlendirilmesi için daha fazla kaynak ve zaman ayırmak 

gerekmez ve gelişim devam eder. 

2. Yeni yeteneklerin ve yeterliliklerin işe alınmasına yardımcı olan 

kuruluşun imajının geliştirilmesine yardımcı olmak gerekir. 

Böylelikle çalışanların daha fazla başvuruda bulunması teşvik edilir. 

3. Personeli, çevresel karmaşıklığın yanı sıra bu sorunları ele almak 

için neler yapıldığı ve bu süreçlerin nasıl işlediği konusunda 

bilinçlendirmek gerekir. Sağlıklı bir çevreye nasıl katkıda 

bulunulabileceğini personelin anlayabilmesi gerekir. 
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4. Kurumun çıktılarını artırması gerekir. Zaman içerisinde yeşil 

uygulama ihtiyacı artabilir ve bu uygulamalar için daha fazla kaynak 

ayırmak için daha fazla gelir elde etmek gerekir. Bu durumda çıktı 

miktarının artırılması ile gerçekleşebilir. 

5. Uzun vadeli kaynak yönetimi gereklidir. Kaynakların kısa vadede 

kullanımı daha belirsizlik içerirken uzun vadede daha fazla 

belirsizlik ve risk ortaya çıkar. Bu nedenle ayrılacak marjin 

miktarına veya risk yönetim bütçesine karar vermek gerekir. 

6. Çevreyi bozan uygulamaları azaltmak gereklidir. Çevre şirketin 

faaliyetleri için elverişsiz hale geldiği zaman şirketin performansı da 

olumsuz etkilenecektir. 

7. Üretim maliyetlerini azaltmak gerekir. Üretim için ayrılan kaynaklar 

ne kadar azalırsa çevre o kadar fazla korunmuş olur. Aynı zamanda 

pay sahiplerinin çıkarları da korunmuş olacaktır. 

8. İş fırsatlarını genişletmek gerekir. Şirketler, zaman içerisinde pazar 

paylarını artırmak ister. Gelir ve pazar payı artışı, çevresel konulara 

da daha fazla kaynak ayırma imkanı yaratacaktır. 

9. Şirketin marka imajını geliştirmek gerekir. İnsanlar, şirketler 

hakkında algılara sahiptir ve bu algılar onların satın alma davranışını 

etkiler. Gelirini artırmak isteyen şirketler marka imajını geliştirmek 

zorundadır. 

10. Şirketin genel kalitesini hem dahili hem de harici olarak iyileştirmek 

gerekir. Bu amaçla içsel ve dışsal denetim önem kazanır. Şirket, 

içsel faaliyetlerini takip ederken dışsal denetim ile beklenti ve algı 

gibi değişkenleri de takip etmelidir. İçsel ve dışsal denetim 

uyumlaştığı zaman şirketlerin hedeflerine ulaşma ihtimali yükselir. 

11. Devlet tarafından sağlanan teşvikler ve faydaları takip etmek 

gerekir. Kurumlar, bu gibi durumları takip ederek kendilerine maddi 

avantaj sağlayabilirler. Diğer taraftan da devletin teşvik sağladığı 

alanlar toplumsal çıkarlara hizmet eden alanlardır. Buna uygun 

olarak stratejisini geliştiren şirketler sadece maddi avantaj elde 

etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumdaki bireylerin de takdirini 

kazanarak olumlu bir imaja sahip olur. 

12. Şirkete hem sektörde hem de piyasada rekabet avantajı sağlamak 

gerekir. Şirketin hayatta kalması gereklidir. Bunun için de 

rakiplerinin gölgesinde kalmaması gerekir. Rekabet avantajı 

sağlayan şirketler, stratejilerini de yerine getirebilir. 
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Yeşil insan kaynakları yönetiminin işletmelerin sürdürülebilir yapısına 

katkısı vardır. Dolaysız olarak ortaya çıkan ilk fayda çalışanların kurum 

içerisinde çalışmaya devam etmesidir. Çalışan tutma olarak adlandırılan bu 

süreç, tecrübeli ve eğitimli personellerin kendilerini ve şirket süreçlerini 

geliştirmeleri gibi katkılar sağlar. Bunun sonucunda şirket rekabet avantajını 

geliştirme şansı bulur. Rekabet avantajı geliştikçe şirketin pazar içerisindeki 

payı artar ve rakiplere karşı üstünlük elde edilir. 

Çalışan tutma süreci, yeşillendirme kavramı var oldukça çalışanların 

kurumsal sosyal sorumluluk anlayışlarının gelişmesine de yardımcı olur. 

Bilinci gelişen çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk kavramları da 

gelişecektir. Kurumsal sosyal sorumluluk politikaları, kurumun sistemini daha 

iyi anlamış olan tecrübeli çalışanlar ile daha kolay şekillenebilir. 

Çalışan tutma sürecinin diğer bir avantajı, eğitim ücretlerinden 

kaçınılmasıdır. Yeni çalışanlar için harcanacak olan eğitim bütçesi, 

çalışanların elde tutulması ile şirkete bir kaynak olarak kalacaktır. Bunun yanı 

sıra, şirket süreçlerini daha iyi anlayan çalışanlar inovatif yaklaşımlar ile 

sistemi geliştirme şansı bulurlar ve böylelikle maliyetleri düşürerek de fayda 

sağlarlar. Kuruma yeni katılan çalışanlara oranla tecrübeli çalışanların bu gibi 

gelişmelere önayak olması daha olasıdır. 

 

YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN 

GEREKSİNİMLERİ 

Yeşil insan kaynakları departmanı, kuruluşun yeşil çalışanlara sahip 

olduğundan emin olmaktan sorumludur. Bu departman, kuruluşun hedeflerine 

ulaşabilmesi için kuruluşun insan sermayesini çekme, işe alma, eğitim, 

ücretlendirme, ödüllendirme, geliştirme ve sağlamaya kadar insan kaynakları 

yönetiminin tüm aşamalarında yeşil uygulama ve girişimlerin kullanılmasını 

sağlar ve uzun vadede başarılı bir iş ortamı yaratmayı amaçlar (Rezaei-

Moghaddam, 2016: 21). 

Bu, işletmeler için daha yeşil organizasyonel performansa ve daha fazla 

sosyal sorumluluğa yol açar. Şekil 2, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yeşil 

çalışanların girdilerini ve performansını göstermektedir. Yeşil çalışan girdileri 

yeşil rekabet avantajları sağlar. Bu gelişme çalışanların yeşil performanslarını 

geliştirmesi ile devam eder. Yeşil davranışlar yeşil sonuçlar doğurur. Gelişen 

anlayış bizi “yeşil nokta” dediğimiz çevre bilincinin çok yönlü gelişmiş 

olduğu noktaya taşır. Bu noktada çevreye zarar vermeden hareket etme bilinci 

ortaya çıkar. Bir sonraki aşama çevreye zararı olan diğer faaliyetlerin önüne 
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geçmeye çalışmak olacaktır ve böylelikle kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı 

ortaya çıkar. 

Şekil 2 üzerinde, şirketin kendi iç tüzükleri, süreli hedefleri veya 

dönemsel politikaları ile belirlenmiş alan kare ile gösterilmiştir. Çalışanların 

davranışlarının ve ortaya koyduklarının bu alan içerisinde yer alması 

performanslarının yükselmesine neden olmaktadır. Ancak, yeşil insan 

kaynakları anlayışı içerisinde bunun ötesinde bir performans da ortaya 

konabilir. Buna “yeşil performans” da denebilir. Yeşil alan içerisine denk 

gelen davranış, tutum, uygulama ve ortaya konan çıktılar yeşil insan 

kaynakları departmanları tarafından daha olumlu olarak değerlendirilebilir. 

Çalışanları elde tutma politikaları faaliyete geçtiğinde de yeşil performansı 

yüksek olan çalışanlara öncelik verilir. 

 
Şekil 2. Yeşil Performans Yönetimi 

 

Yeşil insan kaynakları yönetiminin, çevresel performansı iyileştirmek 

için ne kadar eğitim, işbirliği, çevresel hedef değerlendirme, finansal olmayan 

ödüller ve örgütsel kültürlerin kullanılması gibi pek çok kriteri vardır (Tang 

ve diğerleri, 2017: 3). Bu kriterler performans değerlendirmesi gibi çeşitli 

değerlendirmeler için kullanılabilir. "Yeşil performans değerlendirmesi" 

terimi, çalışanların çevre yönetimi açısından işlerini ne kadar iyi yaptıklarını 

ölçmenin bir yolunu ifade eder. Aynı zamanda ortaya konan proje ve 

politikaların da yeşil performans değerlendirmesi yapılabilir. Kurumlar yeşil 

alan içerisinde daha fazla kalmaya gayret ederek önceliklerine göre karar 

alacacaktır. 

Yeşil insan kaynakları yönetiminin diğer gereksinimi de insan 

kaynaklarının geleneksel anlayışında olduğu gibi ödül veya ceza 

kavramlarından birini pekiştirici olarak kullanmasıdır. Burada yeşil ödül veya 

prim kavramı kavramıdır. Çevreyi önemseyen bir şirkette çalışan insanlar, 
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para ve diğer şeylerden oluşan yeşil maaşlar ve çeşitli teşvikler alırlar. Bunlar, 

çevreye yardım etmek isteyen insanları cezbetmek, elde tutmak ve motive 

etmek içindir. Buna yeşil ödül yönetimi adı verilir. Ödüller maddi olabileceği 

gibi maddi olmayan bir yapıda da olabilir. Bazı uzmanlar, çalışanlara hem 

para hem de para dışı teşvikler vermenin onları motive etmede daha etkili 

olduğu konusunda hemfikirdir. Mali teşvikler, yeşil seyahat avantajları ve 

vergi kredileri gibi parasal olmayan ödüllerle birlikte mali olmayan teşviklerle 

eşleştirilmelidir (Ullah, 2017: 8). 

SONUÇ 

Çevre ve işletme etkileşimi geçmişte mevcut olduğu gibi günümüzde de 

mevcuttur. Ancak artan işletme sayısı, artan nüfus gibi faktörlerin etkisi ile 

çevrenin işletmeler için olumsuz şartlar yaratma şansı daha da artmıştır. Buna 

kirlenme, toprak kayması, bataklık oluşumu, zehirli maddelerin etkileri gibi 

örnekler verebiliriz. Bu durum ise yeşil insan kaynakları yönetimi anlayışının 

önemini artırmıştır. 

Pazara olan uzaklık ve işletmeler için uygun olan arazi ve emlak 

sayısının azalması da işletmeler ile çevreleri arasındaki ilişkiyi daha kritik 

hale getirmiştir. Kimi zaman faaliyet göstermesi için uygun çevre kalmadığı 

için yer değiştirmek zorunda kalan, ama yer değiştirmenin maliyetini 

karşılayamayan şirketler iflas etmek zorunda kalmıştır. Yer değiştirmenin en 

büyük maliyeti artan emlak fiyatları ve pazara yakın noktaların diğer şirketler 

tarafından alınmış olması veya gösterdikleri yüksek talep nedeniyle konut ve 

arazi fiyatlarını artırmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Tüm bu şartlar, 

işletmeleri içinde bulunduğu çevreyi korumaya itmektedir. Yeşil insan 

kaynakları ile bilinçlenen çalışanlar, bu süreçte şirkete destek olmaktadır. 

Yeşil insan kaynakları aynı zamanda toplum için de faydalıdır. 

Çevrenin korunması, toplumun bireyleri için daha yaşanabilir ortamlar 

oluşturulması anlamına gelmektedir. Yeşil insan kaynakları anlayışı, sadece 

çalışanların değil toplumdaki tüm bireylerin yaşam kalitesini artırmaktadır. 
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GİRİŞ 
Dünyada son yüzyılda yaşanan değişim ve gelişim hızından her ülke, 

kurum, birey ve firma etkilenmektedir. Küresel düşünmek zorunda kalan 
işletmeler, müşteri beklentilerine göre ürün ve hizmetlerini ortaya koyarken, 
rekabet şartlarını göz önünde bulundurarak daha hızlı, kaliteli, ucuz ve 
beklentilere uygun ürünler üretmelidir. Bu ürün ortaya çıkarken işletme temel 
ve destekleyici faaliyetlerini gözden geçirmeli, değer yaratmayan faaliyetleri 
yeniden şekillendirmelidir. Değer zinciri analizi olarak adlandırılan bu 
süreçte, ürün veya hizmetin üretilmesi fikrinin satış sonrası hizmetlere kadar 
işletmedeki değer yaratan temel ve destek faaliyetlerin etkinliğinin artırılması, 
değer yaratmayan faaliyetlerinin elimine edilmesi veya ortadan kaldırılması 
fikrine dayanır. Bu zincirin diğer işletme zincirleriyle entegre edilmesi ise 
ikinci aşama olarak değerlendirilebilir. İşletmelerin bir araya gelerek 
oluşturacakları değer zincirleri yoluyla etkinlikleri arttırılabilir. Bu değer 
zincirlerinin yaratılması stratejik işbirlikleri yoluyla gerçekleştirilecektir. 
İşletme kendi değer zincirinde ürettiği faydayı diğer değer zincirleriyle 
birleştirerek toplam faydayı maksimize edebilecektir. Tasarımdan tüketiciye 
kadar oluşacak tüm ağlar bir araya getirilerek kârlılık yükseltilebilir.  

Stratejik işbirlikleri ve değer zincirleri toplam faydayı arttırsa da yeni 
ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması işletmelerin birbirlerine yaptığı bilgi 
transferiyle gelişebilir. Her işletme yaptığı faaliyetler ve işlemlerden kendine 
özgü bilgileri bir araya getirir. Üretimde bilginin çoğalması transferle, 
yayılması işletme içindeki paylaşımla mümkün olabilir. İşletmeler arasında 
yapılan her bilgi transferi çalışanlar tarafından özümsenir, tecrübe ve bilgilerle 
bir araya getirilerek yeni bilgilerin üretilmesine yardımcı olur. Yeni bilgiler 
işletmelerin bilgiyi çoğaltmak için kullanacağı stratejiler sayesinde gelişerek 
işletmenin performansına katkı sağlar. Bu katkı yaratılan değer zinciri yoluyla 
zincirin içerisinde yer alan tüm işletmelere yayılır. Bu çalışma bilginin 
stratejik işbirlikleri yoluyla transferi sonucunda kârlılığın arttırılabileceğini 
savunmaktadır.   

1. DEĞİŞEN DÜNYADA STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ VE 
BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖNEMİ 

İşletmeler çağımız küresel ekonomik yapısı içerisinde birbirlerine 
bağımlı ve entegre bir yapıya bürünmektedirler. Her ne kadar aralarında 
stratejik bir işbirliği olmasa bile gelişen bilgi ağları yoluyla yapılan ve 
yapılacak hamleler diğer işletmeleri doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilemektedir. Rakip ya da rakiplerden işletmeyi koruyacak ülke sınırları ya 



 
28 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

da bariyerler her geçen gün zayıflamakta ya da yıkılmaktadır. İşletmeler bu 
bağlamda yeni kararlar ve stratejiler belirlemek zorundadır. Küresel çağda 
rekabet edebilir bir işletme kurulmadığı takdirde, rakipleri karşısında her 
geçen gün pazar payını kaybeden ve kârlılığı azalan bir yapıyla yüz yüze 
kalacaklardır. Bu zayıflık piyasa kapma ya da pazar genişletme çabası 
içerisinde olan işletmeler açısından bir fırsata dönüştürülecektir. 

Bu ortamda işletmenin geleceğini ilgilendiren birçok adım atılabilir. Bu 
adımlardan birisi de işletmenin stratejik işbirlikleri yoluyla ortaklıklar 
yapmasıdır. Stratejik işbirlikleri örgütsel öğrenme ve bilgi transferini 
arttırmak için popüler bir araç haline gelmektedir. Aslında işletmelerin 
stratejik işbirliğine girmedeki ana amacı uzmanlaşmış bilgiye erişmektir 
(Jiang vd., 2016, 804). Kendi öz yeteneğini belirlemiş, zayıflıklarını ve 
fırsatlarını bilen bir işletmenin yapacağı uygun anlaşmalar yoluyla elde 
edebileceği bilgi, işletmenin yaşamsal eğrisini daha da yükseltebilecektir. 
Transfer yoluyla elde edilen bilgi işletme içerisinde oluşturulacak zeminler 
yoluyla paylaşılmalıdır.  

İşletmeler iç ve dış tehditlere sürekli olarak açık bir yapıda rekabet 
ortamında ayakta kalmaya çalışırlar. Bu ortamda bir yandan karlılığı 
arttırmaya çalışırken bir yandan da rekabet edilebilirlik düzeyini arttırıcı 
tedbirlerin sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. İşletmelerin başarı 
stratejileri birbirinden farklı olsa da başvurulan metotlardan birisi değer 
zincirleri içerinde yer alarak stratejik işbirliği yapmaktır. Bu yolla işletme 
paylaştığı hedeflere uygun olarak çalışmalarını yürütürken, iç ve dış yapısına 
ilişkin değişiklikleri de rahatlıkla yapabilir. Stratejik işbirlikleri işletmenin 
zayıflıklarını gidermede bir araç olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda rekabet 
edebilirlik düzeyini de arttıracaktır (Lin, 2007,139). 

Değer zincirleri içerisinde stratejik işbirlikleri yoluyla bilgi transferi 
gerçekleştirilir. Kurulan bu sistemde ana işletmenin elde ettiği yeni bilgi ya da 
buluşlar tedarikçi işletmeye sadece ilk aşamada transfer edilmez. İşbirliği 
sürdüğü müddetçe bu akış devam edecektir. Kısaca işbirliği ağları bilgi 
transferinin gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır. Bilgi transferinin birçok 
yolla gerçekleştirilebilmesine rağmen bu çalışmada stratejik işbirlikleri 
yoluyla elde edilen bilgi transferleri incelenmektedir. Bu bağlamda ilk etkinin 
stratejik işbirliğinin bilgi transferi üzerinde olduğu söylenebilir. Kurulan 
stratejik işbirliği durağan değildir. Ve bilgi akışı zamanla tek yönlü olmaktan 
çıkıp çift yönlü olacaktır. İşletmeler stratejik işbirlikleri yaparken her ne kadar 
uzmanlaşmış bir bilgiye erişmeyi ana amaç olarak benimseseler de, bilgi 
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akışının belli bir süre sonunda çift taraflı hale geleceği ihtimali çoğunlukla 
göz ardı etmektedirler (Jiang ve diğerleri, 2016:804;).  

Literatürde yapılan çalışmalar ilişkinin düzeyine göre bilgi transferi ve 
bilgi paylaşımının etkilendiğini göstermektedir (Jiang vd., 2016, 804; Jiang 
vd., 2013, 984). Dyer ve Chu (2003, 9) değer zinciri içerisinde bulunan alıcı 
ve satıcı arasındaki güvenin değerli (iş ile ilgili) bilgileri arttıracağını ifade 
etmektedir.   

2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Önemi 
Türkiye bazı sektörlerde dünya ticaretinde söz sahibi ya da yüksek 

rekabet gücüne sahiptir. O sektörlerden birisi de tekstildir. Tekstil sanayi son 
derece dinamik ve teknolojik gelişmelerin sürekli yenilendiği bir yapı 
barındırmaktadır. Esas katma değeri modacılar tarafından üretilen marka 
ürünler ve kıyafetler oluştursa da yeni bir kıyafetin oluşması iplik ve 
dokumadan geçmektedir. Tanınırlığı ve rekabet gücü yüksek markalar yeni bir 
ürünü ortaya çıkarırken iplik ve dokuma sektörüyle yakın ilişki kurmak 
zorundadır. Tasarım ve pazarlama dışında tüm faaliyetlerini tedarikçilere 
bırakmış olan marka yöneticileri farklı ülke ve bölgelerde olan diğer 
işletmeler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak müşterilerinin istek 
ve beklentilerini karşılamaktadırlar. Bu aşamada tedarikçilerin beklentileri, 
tedarikçiler arasındaki teknoloji ve bilgi uyumu, yeni teknoloji ve bilgi üretme 
kapasiteleri yakından takip edilmek zorundadır. Nihai ürünü oluşturuncaya 
kadar tüm tedarikçilerin beklenen kalitede ürünler üretebilmesi, bilgi transferi, 
işbirliği düzeyi ve bilgiyi işletme içerisinde paylaşabilme kapasiteleriyle 
yakından ilgilidir.  

Türk tekstil sanayi üretim kapasitesi, teknolojisi ve uyum kapasitesiyle 
ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmaktadır. Bununla birlikte yaşanabilecek 
bir krizde içerisinde barındırdığı yüksek işgücü kapasitesi ve bölgesel 
anlamda bazı illerde yoğunlaşması potansiyel riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Bu çalışmayla, yüksek bir potansiyele sahip ve ülke 
ekonomisine önemli katkıları sağlayan bu sanayi dalında stratejik işbirliğinin 
önemi bir kez daha vurgulanmak istenmiştir. Bu çalışma stratejik işbirliği 
düzeyinin ve sektörün bilgi, bilgi transferi ve bilgi paylaşımının performans 
üzerindeki etkilerinin ortaya konması açısından son derece önemlidir. 
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2.2. Araştırmanın Amaçları 
Üretim süreçlerinde bilgi son dönemlerde merkez rolü üstlenmeye 

başlamıştır. Üretimin temel bileşenleri olan para, emek, hammadde ve 
girişimcinin yanına bilgi unsurunu dahil eden bilim adamlarının sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır (Drucker,1994; Uzgören, 1999,3; Öğüt, 2001, 1). Bilgiyi 
bu denli önemli kılan ana unsur ise yeni ekonomik ve verimlilik 
paradigmalarının ortaya çıkmasıdır. Ekonomik yapıda, üretim olanaklarında, 
pazarlamada ve en önemlisi tüketicide yaşanan değişim organizasyonları, iş 
yapma biçimlerini kısaca çalışma hayatını yeniden şekillendirmektedir. 
Değişimle birlikte insan bilgisinin bütün yapısı sarsılmakta ve eski dayanaklar 
çökmektedir (Güçlü ve Sotirofski, 2006, 352). Örgütler ve ekonomiler 
yeniden yapılandırılmaktadır. Stratejik işbirliklerinin yanında Ortak yatırım 
(joint venture), satın alma, birleşmeler, dış kaynak kullanımı (outsourcing) 
gibi farklı yöntemler geliştirilerek rekabet ortamında meydana gelen değişime 
ayak uydurulmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında işletmelerin yönetim ve 
organizasyon yapılarında da değişimler yaşanmaktadır.  İşletmeler yeniden 
yapılanmakta, daha yalın bir yapı kurulurken entelektüel sermayeye verilen 
önem daha da atmaktadır. Bilgi yeniden şekillenmekte, üretilmesi ve 
kullanılması her zamankinden daha da önemli hale gelmektedir. İşletmelerin 
sürekliliği için hangi bilginin, nasıl, niçin, ne zaman ve ne kadar paylaşılacağı 
ise yeni düzenin temel sorunsalını oluşturmaktadır. Bilgiye sahip olmanın çok 
ayrıcalıklı bir güce sahip olma anlamı taşıması nedeniyle paylaşımının da bu 
gücün yitirilmesi veya arttırılmasına neden olacağı söylenebilir (Köseoğlu vd., 
2011, 220). Ayrıca bilginin transferinin olabilmesi için işletme içerisinde 
oluşması gereken bilgi paylaşımı da kurumların geleceği açısından daha 
mikro bazlı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilginin transferi ve paylaşılması her şeyden önce bir değer zinciri 
içerisinde gerçekleşmektedir. Değer zinciri, bir hizmet veya ürünün, 
kavramsal gelişim noktasından nihai ürün veya hizmet sürecine kadar geçtiği 
tüm üretim ve hizmet operasyonlarını kapsamaktadır. Değer zinciri analizi ise 
ekonomik öneme sahip sanayilerin küresel rekabet karşısındaki konumlarını 
görebilme ve rekabet üstünlüğünü sağlamak için hangi operasyonların 
geliştirilmesi veya hangi operasyonların işletme dışına yönlendirilmesi gibi 
stratejik kararları alabilmede kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada değer 
zincirinde meydana gelmesi olası bilgi transferinin işletmenin genel 
performansına etkisi irdelenecektir. Oluşturulan model ve veri toplama aracı 
olarak seçilen anket çalışmasıyla bilgi transferinin özellikle değer zincirinde 
işletme performansına etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır. Araştırmanın ana 
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amacı “bilgi transferinin işletme performansı üzerindeki etkilerini tespit 
etmektir”.  

2.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Araştırmanın temel amacı İşletme performansı üzerinde bilgi transferi, 

bilgi paylaşımı ve stratejik işbirliklerinin etkisini ortaya koymaktır. Bu 
safhada araştırmanın ana amacını sorgulamak için geliştirilen hipotezler 
aşağıdaki gibi sıralanmıştır:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

H1: İşletme performansını stratejik işbirliği, bilgi paylaşımı ve bilgi 
transferi pozitif  yönde etkiler 

H11: İşletmeler arası işbirliği bilgi transferini pozitif etkiler. 
H12: İşletmeler arası işbirliği bilgi paylaşımını pozitif yönde etkiler. 
H13: İşletmeler arası işbirliği işletme performansını pozitif yönde 

etkiler. 
H14: Bilgi Transferi bilgi Paylaşımını pozitif yönde etkiler. 
H15: Bilgi Paylaşımı işletme performansını pozitif etkiler. 
H16: Bilgi Transferi işletme performansını olumlu yönde etkiler. 
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Araştırmanın kavramsal modeline uygun olarak altı hipotez 
geliştirilmiştir. Hipotezlerin geliştirilmesinde daha önce yapılan çalışmalar 
dikkate alınmıştır. Bu çalışmalara ilişkin veriler tablo 1. de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma Hipotezlerinin Geliştirilmesinde Yararlanılan Çalışmalar 
Hipotezler İlgili literatür 
H11 Dyer ve Chu, 2003; Bala Ramasamya, K.W. Gohb, Matthew C.H. 

Yeungc, 2006; Luis M. Molina, Javier Llore´ns-Montes a, Antonia Ruiz-
Moreno, 2007;  

H12 Jae-Nam Lee, 2001; Weiling Ke, Kwok Kee Wei, 2007; Wen-Bao Lin, 
2007; Wen-Bao Lin 2008. 

H13 Luis M. Molina a, Javier Llore´ns-Montes a, Antonia Ruiz-Moreno, 
2007 

H14 Dana B. Minbaeva and Snejina Michailova, 2004 
H15 Daniel R. Krause , Robert B. Handfield, Beverly B. Tyler, 2007; Rong 

Du, Shizhong Ai, Yuqing Ren, 2007. 
H16 Tina C. Ambos , Bjo¨rn Ambos, Bodo B. Schlegelmilch, 2006; Sachin B. 

Modi , Vincent A. Mabert, 2007; Shu-Hsien Liao_, Ta-Chien Hu, 2007; 
Edward U. Bond III, Mark B. Houston , Yihui (Elina) Tang, 2008; Tsai-
Ju Liao, Chwo-Ming Joseph Yu, 2012. 

2.4. Araştırmanın Metodolojisi 
Rekabet unsurları göz önünde bulundurulduğunda bilgi paylaşımının 

gerçekleşmesi için belli bir yapının oluşması gerekmektedir. Her şeyden önce 
şirketler arasında taşınması muhtemel bir bilginin güvenlik kaygısı 
taşımaması gerekmektedir. Bu bağlamda birçok sektörde bilgi transferinin 
gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Gizli ya da açık bilgiler 
tedarikçilerle ana işletme arasında ya da işbirliği yapılan işletmeler arasında 
sürekli olarak taşınmaktadır. Araştırmanın sağlıklı sonuçlar verebilmesi adına 
yapılan ön çalışmalar ve uzmanlarla yapılan görüşmelerde tekstil sektöründeki 
bilgi transferinin diğer sektörlere oranla daha sık ve daha çok yapıldığı 
kanısına ulaşılmıştır.  

Her şeyden önce kalite ve yeni ürün teknolojileri bu sektördeki tekstil 
üreticilerini etkilemekte yeni model ve kalitenin sürekliliğini sağlamak 
amacıyla sürekli ar-ge çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu da üreticilerle 
tedarikçiler arasındaki bilgi akışının sürekliliğini gerektirmektedir. Tüm bu ön 
bilgilerin ışığında uygulamanın tekstil sanayiinde yapılmasına karar 
verilmiştir.  
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Anket uygulamasına katılacak kişilerin şirketlerinin üst yönetiminde 
görev alıyor olması, büyük bir önem arz etmemektedir. Her ne kadar şirketler 
arası işbirlikler üst yöneticilerin kontrolünde gerçekleşse de bilgi transferi her 
düzey çalışan arasında gerçekleşebilecektir. Bu nedenle anket katılımcılarının, 
şirketler arası işbirliklerinde bilgi transferi ve örgütsel öğrenme düzeyini 
değerlendirecek deneyim, bilgi birikimi ve yeteneklere sahip olması yeterli 
olacaktır. Araştırmada yer alacak işletmelerin büyüklükleri bir kısıt 
oluşturmamaktadır. Ciro ve çalışan sayısı açısından küçük işletmeler bile 
tekstil sektöründe tedarikçi olabilmektedir. 

Araştırmada sonuçlarının geçerli ve güvenilir olarak 
değerlendirilebilmesi her şeyden önce yapılan çalışmanın bilimsel ilkelere 
uygun olarak hazırlanmasına bağlıdır. Metodoloji bilimsel bir çalışmanın 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli unsurların başında gelir. Amaç ve hedefleri 
belirlenmiş bir çalışmanın var olan problemleri çözmek ya da sorunsalı 
çözmek amacıyla izleyeceği yol planlanmalıdır. Bu araştırmanın metedolojisi 
ve yapılanlar aşağıda kısaca özetlenmektedir: 

Bu çalışmanın metodolojisi kurgulanırken ilk olarak yerli ve yabancı 
literatür incelenerek konunun sınırlılıkları, kaynak yeterliliği, araştırmanın 
elde edeceği sonuçların öznelliği araştırılmıştır. Uzman görüşü olarak tez 
danışmanın fikirlerine başvurulmuş, araştırmaya yön verecek temel hipotezi 
ve sorunsalı tespit edilmiştir. Bu aşamada araştırmaya ilişkin ikincil kaynaklar 
incelenerek amaçlar ve hipotezler geliştirilmiştir. Araştırma için gerekli 
yöntem olarak belirlenen anket çalışmasının yüz yüze yapılmasına karar 
verildikten sonra pilot çalışması gerçekleştirilerek soruların dilimize 
uyarlanabildiği, yanlış anlamalar ve sektörde çalışan kişilerin engin 
tecrübeleri değerlendirilmiş, bu yolla anket yeniden gözden geçirilmiştir. 
Anketin uygulanacağı ana kütle içerisindeki örneklem, istatistiki yöntemler 
uygulanarak belirlenmiştir. Elde edilen anketler uygun analiz programına 
aktarılarak kurgulanan hipotezler test edilmiş, sonuçlar raporlanarak çalışma 
tamamlanmıştır.  

2.5. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada kurgulanan tezi test etmek ve tezin amaçlarını mümkün 

olan en iyi düzeyde gerçekleştirmek amacıyla, anket soruları daha önce 
yapılan uygulamalı çalışmalar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 
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Araştırmada yer alan önermeler titizlikle Türkçe’ye çevrilmiş, alanında uzman 
bilim adamlarının görüşleri alınarak İngilizce- Türkçe anlam eşleştirmeye 
çalışılmıştır. Araştırmada dört değişkene ilişkin uluslararası literatürde 
kullanılan maddelere yer verilmiştir. Bu değişkenler Stratejik İşbirlikleri, 
Bilgi Transferi, Bilgi Paylaşımı ve Performans’dan oluşmaktadır. Ankette, yer 
alan maddelerin yöneticiler tarafından (1) “Kesinlikle Katılmıyorum”, (2) 
“Katılmıyorum” (3) “Kararsızım”, (4), “Katılıyorum”, (5) “Kesinlikle 
Katılıyorum” seçeneklerinden kendilerine uygun olanını işaretleyerek 
değerlendirmeleri istenmiştir. 

Bilgi transferi: Bilgi transferi, deneyimleri olan bir birimin başka bir 
birimi etkileme sürecidir. Organizasyonlarda bilgi transferi alıcı birimlerinin 
bilgisi veya performansındaki değişiklikleri ile kendini gösterir (Argote ve 
Ingram, 2000: 152). Bilgi çok farklı katmanları olan çok yönlü bir kavramdır 
(Nonoka, 1994: 15). Bununla birlikte bilgi transferini etkileyen birçok 
değişkenden bahsedilebilir: Açık bilgi, kapalı bilgi (Lin, 2007), bilgi stoğu, 
güven (Liao, 2012), bağlılık, işyerini sahiplenme, (Kostova, 1999; Kostova 
and Roth, 2002), bilgi yapışkanlığı (Jensen and Szulanski, 2004). Bilgi 
transferini daha iyi ölçümleyebilmek amacıyla yapılan literatür taramalarında 
Ramasamya vd.’(2006)nin yaptığı çalışmadan yararlanmaya karar verilmiştir. 
Çalışmada kullanılan bilgi transferi sorularından yararlanılarak 5 önermeden 
oluşan bir ölçek elde edilmiştir.  

Stratejik ortaklık/işbirliği: Stratejik işbirliği, iki ya da daha fazla sayıda 
şirketin ortak bir amaca erişmek için kurduğu ve varlıklar ile yeteneklerin 
birleştirildiği karşılıklı bir iş ilişkisidir (Yücelen, 2005:3). Stratejik işbirliği 
karşılıklı destek ve işbirliği yoluyla rekabet güçlerini arttırmak için iki veya 
daha fazla işletmenin ortaya koyduğu çabadır (Yoshino ve Rangan, 1995; Lin, 
2007: 141). İki işletmenin rekabet güçlerini arttırmak adına yaptığı bu 
çalışmada, ilişkisel bağlılık ve iletişim değişkenlerine sıklıkla rastlanabilir.  
Bu çalışmada Arino’nun (2013) yılında yayınlamış olduğu bir makalede yer 
alan 8 maddelik stratejik işbirliği düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılan 
bir ölçekten yararlanılmıştır. 

Bilgi paylaşımı: Rekabetçi üstünlük elde etmek isteyen işletmeler için 
bilgiyi paylaşmak bir gereklilikten öte zorunluluk haline gelmiştir. Ancak 
bunu sağlamak hayli güçtür. Çünkü içsel bilgi çalışanların deneyimleriyle 
gelişir ve çoğalır. Günümüzde birçok işletme çalışanların bilgi paylaşımını 
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arttırıcı güven, iletişim ve teşvik sistemleri geliştirmeye çalışmaktadır (Chow 
ve Chan, 2008:458). Bu denli öneme sahip olan bilginin oluşması, elde 
edilmesi ve çoğaltılması konularının her birine ilişkin çok sayıda çalışma 
yapılmıştır.  Ancak burada üzerinde durulacak olan kısmı bilginin 
paylaşılmasıdır. Bilginin paylaşımını Lee (2001; 324) şu şekilde 
tanımlamıştır; “bilginin, kişi grup ya da işletmeler arasında aktarılması yada 
yayılması aktivitesidir”. Bu çalışmada genel bilgi paylaşıma ilişkin ölçek 
Hooff ve Huysman, (2009)’dan alınmıştır. Geliştirilen ölçek 8 maddeden 
oluşmaktadır. Katılımcılardan maddeleri 1 tamamen kabul etmiyorum, 5 
tamamen kabul ediyorum skalasından kendisine uygun olanı işaretlemesi 
istenmiştir. 

Performans: Modern yönetim anlayışının hakim olduğu günümüz 
işletmelerinde misyon, vizyon ve hedeflerle başlayan başarıya yolculuk 
kontrol ile mola vermekte, yeni çalışmalar için geri dönüşüm sağlanarak 
döngü mükemmelliğe doğru yol almaktadır. Kontrolün bir işletmeye katması 
beklenen temel beklenti ise, planlamayla ortaya konulan, başarılması 
hedeflenen değerlere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesidir. Bu noktada 
performans kavramı ön plana çıkmaktadır. En basit ifadesiyle performans, bir 
bireyin, grubun ya da örgütlenmiş bir sistemin iş yapma düzeyi olarak 
tanımlanabilir (Şimşek ve Çelik,  2011; 157). Çok geniş bir alanı kaplamakta 
olan performans ölçümüne ilişkin geliştirilen yöntem ve değişkenler de çok 
farklıdır. Bu çalışmada performans göstergelerinden birisi olan bilgi transferi 
ve paylaşımını etkilediği düşünülen teknik bilgi transferi ve bilginin transfer 
ya da paylaşılması sonucunda oluşturabilecek rekabet avantajı üzerindeki 
etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada genel 
performans değerlemesine ilişkin olarak Modi ve Mabert’in (2007) çalışması 
kullanılmıştır.  

2.6. Örnek Seçimi ve Büyüklüğünün Belirlenmesi 
Bu araştırmada hedef kitle olarak Kahramanmaraş Tekstil Sanayi 

seçilmiştir. Bunun birinci nedeni Türkiye ölçeğinde tekstil işletmelerinin bir 
araya toplandığı önemli illerin başında geliyor olmasıdır. Türkiye’de üretilen 
ipliğin %35’i Kahramanmaraş’ta üretilirken, kumaşın ise %10’u 
üretilmektedir (KMTSO, 2015). İplik ve kumaş tekstil sanayisinin ilk 
basamağı olarak kabul edilirse ürettiğiniz mamulü satacağınız işletmelerle 
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yakın ilişkiler içerisinde olmanız gerektiği kabul edilebilir. Nihai tüketiciye 
ulaşıncaya kadarki süreçte ilk basamakta yoğun bir rekabet yaşandığı 
aşikârdır. Dünya ölçeğinde iplik üretme teknolojileri gelişmiş ülkelerden 
gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere doğru kaydığından yoğun bir 
rekabet yaşanmaktadır. İşçilik birinci derecede etkili olurken, kullanılan 
teknoloji ve kalite diğer önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türkiye’de halen tekstil işletmelerinin yoğun olarak üretimi 
gerçekleştirebiliyor olmasının yegâne sebebi bu rekabet ortamına ayak 
uydurma kapasitesi ve partnerleriyle olan yoğun ilişkilerine bağlıdır. Stratejik 
işbirlikleri ve bilgiyi transfer kapasitesi son derece yüksektir.   

Kahramanmaraş ilinde araştırmanın yapıldığı dönemde küçük, orta ve 
büyük boy 341 tekstil işletmesi bulunmaktadır. Bu tesislerden 88 adedi iplik, 
128 adedi dokuma ve boya kasar sanayi ve 130 adedi ise örme ve konfeksiyon 
sanayiinde faaliyet göstermektedir. Her üç sınıfta yer alan işletmelerin 
listeleri, adresleri ve telefon numaraları Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret 
Odası internet sayfasından temin edilmiş, işletme yöneticileriyle yapılan 
telefon görüşmeleriyle önceden randevu alınıp ofislerinde anket uygulanması 
yoluna gidilmiştir. Şirketlerin bir kısmında birden fazla bölüm ve birim 
bulunduğu için daha fazla yöneticiye anket uygulanmasına karar verilmiştir. 
Araştırmada kapsamlı bir veri toplama yöntemi olan yüz yüze görüşme 
tekniği uygulanmıştır.   Ana kütlenin çok büyük olduğu durumlarda, örnek 
seçiminde gerçekleştirilen yöntemlerden birisi olan uzman görüşünden 
yararlanma ve random seçimlerle deneklere ulaşılmış, katılımcılara gönüllü 
katılım esasına göre uygulanmıştır. Kahramanmaraş tekstil sanayisinin büyük 
bir kısmını oluşturan 200’den fazla işletme ile görüşülmüş, bazı şirket 
yöneticileri anket yapmayı kabul etmemiş, anket yapmayı kabul eden 
işletmelerde 500’e yakın yöneticiyle yüz yüze gerçekleştirilmiştir.    

Anket örneklemi belirlenirken hem çalışan ve hem de ciro bakımından 
değerlendirme yapılmış, anketin elde edildiği kitlenin hedef kitleyi temsil 
gücü yeterli olması sağlanmıştır. Nicelik olarak şehirde bulunan tekstil sanayi 
işletmelerinin %50’sinden fazlasına (187) ulaşılarak, anketler 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı hedef kitle içerisinden alınan 
örneklem temsil gücü açısından yeterlidir.     

Anket verilerinin programa aktarımı tamamlandığında ilk yapılan 
inceleme kayıt hatasının var olup olmadığı olmuştur. Bu amaçla tüm verilerin 



 
 37 

tanımlayıcı istatistikleri çıkartılmış, kodlama dışında bir verinin varlığı 
incelenmiştir. İkinci olarak cevapsızlık hatalarının analizi etkileyip 
etkilemediği gözlemlenmiştir. Bu aşamada ankette yer alan ölçek maddelerine 
verilen cevaplarda %10’dan fazla kayıp veri olmadığı tespit edilmiş olup, 
serilerin ortalaması yöntemi kullanılarak kayıp veriler tamamlanmıştır 
(Çokluk vd., 2010:39).  

Tüm verilerin bilgisayar programına aktarımı ve tasnifi tamamlandıktan 
sonra analizler yapılmıştır. Bu bölümde hipotezlerin sorgulanması için 
kullanılan analiz yöntemleri belirtilecektir. Araştırma verileri aralıklı, normal 
dağılımlı ve grup varyansları eşit olduğu için parametrik hipotez testlerinin 
kullanılması uygun görülmüştür. Bununla birlikte araştırmada kullanılan 
istatistiki testler şu şekilde sıralanabilir:  

• Tanımlayıcı istatistikler (Aritmetik Ortalama, Standart Sapma) 
• Eksik verilerin tamamlanması 
• Çapraz tablo 
• Güvenilirlik analizi 
• Korelasyon analizi 
• Faktör analizi 
• Yapısal eşitlik modeli 
 
2.6.1. Ankete katılan işletmelerin yöneticileri hakkında genel 
değerlendirmeler 
Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen ve bilgi transferinin etkilerini 

araştırmak amacıyla yapılan anket çalışmasında katılımcıların demografik 
özellikleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 2.’de bu istatistiklerden birisi 
olan yöneticilerin eğitim bilgileri yer almaktadır. 

Tablo2. Ankete Katılanların Yöneticilerin Eğitim Bilgileri 
Eğitim alanları Sayı % Yönetici düzeyi Sayı % 

İlköğretim 46 9,4 Üst düzey yönetici 100 20,4 
Lise 117 23,9 Orta düzey yönetici 221 45,1 
Meslek Yüksekokulu 73 14,9 Alt düzey yönetici 159 32,4 
Fakülte 214 43,7 Cevapsız 10 2,0 
Yüksek Lisans ve Doktora 38 7,7 Toplam 490 100,0 
Cevapsız 2 0,4 
Toplam 490 100,0 
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Katılımcıların büyük çoğunluğunun Fakülte mezunu olduğu (%43,7) 
tespit edilmiştir. Ankette katılımcıların anketi cevaplamaya başlamadan önce 
yönetici vasfında olmaları tercih edilmiştir. Bir işletmede yetki göçerimlerinin 
de yardımıyla bütün düzey yöneticiler bilgi transferi yapabilmekte, stratejik 
işbirliklerini yönlendirebilmektedir. Ankete en çok orta düzey yöneticiler 
cevap vermişlerdir.  Bu grupta yer alanların oranı genel içerisinden %45,1 ile 
yarıya yakın bir ortalama gerçekleştirmiştir.  

Tablo 3.  Ankete Katılanların Yöneticilerin Mesleki Deneyimleri 
Mesleki deneyim süreleri İşletmedeki çalışma süreleri 

 Sayı %  Sayı % 
1-5 yıl arası 143 29,2 1-5 yıl arası 236 48,2 
6-10 yıl arası 111 22,7 6-10 yıl arası 102 20,8 
11-15 yıl arası 94 19,2 11-15 yıl arası 70 14,3 
16 ve üstü yıllar 134 27,3 16 ve üstü yıllar 74 15,1 
Cevapsız 8 1,6 Cevapsız 8 1,6 
Toplam 490 100,0 Toplam 490 100 
Ort. 11,16 yıl   Ort. 7,87   

 

Ankete katılanlardan halen yaptıkları mesleği ne kadar süredir icra 
ettikleri, ankette cevabı alınmak istenen bir başka soru olarak katılımcılara 
yöneltilmiştir. Ankete katılan yöneticilerin çoğunluğunun mesleklerini en 
azından 5 yılın üzerinde icra ettikleri bulgusuna erişilmiştir. Ankette yer alan 
bir başka tanımlayıcı istatistik, çalışanların mesleki deneyimleriyle yakından 
ilgili olan, halen çalışmakta olduğunuz işletmedeki çalışma süresine 
yöneliktir. Soru açık uçlu olarak sorulmuş katılımcılardan çalıştıkları yılları 
kendilerinin belirtmesi istenmiştir. Elde edilen ham sonuçlar SPSS paket 
programından yararlanılarak yeniden kodlanmış ve sınıflandırılmıştır. 
Yöneticilerin Mesleki deneyim ortalamaları,  aynı işletmede çalışma yılından 
daha yüksektir. Yöneticilerin aynı meslekte 11 yıldan fazla çalışırken aynı 
işletmede ortalama 7 yıldan fazla çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bir yöneticinin 
işyeri ve stratejik ilişkileri hakkında yeterli bilgi birikimine ulaşmasını 
sağlayacak bir çalışma süresi ortalamasına sahip olduğu söylenebilir.  

2.6.2. Veri toplama aracının güvenilirlik ve korelasyon değerleri 
Güvenilir bir ölçme aracı oluşturmak adına bu çalışmada, araştırmanın 

doğruluğunu ortaya çıkarabilecek nitelikte birbiriyle ilişkili, tutarlı, anlaşılır 



 
 39 

ve yeterli sayıda maddeye yer verilmiştir. Tüm bu yapılan çalışmalara rağmen 
istatistiksel olarak yapılan ölçmenin tutarlılığı test edilmelidir.  

Tablo 4. Değişkenler Arasındaki Geçerlilik Ve Korelasyon Düzeyi 
Ölçekler Mad. Ort. Std. 

Sap. 
Alpha(α) 
Katsayısı 1 2 3 4 

Bilgi Transferi (1) 5 3,75 0,69 0,7478 1    
Bilgi Paylaşımı (2) 8 4,34 0,61 0,8905 0,354** 1   
Stratejik İşbirliği 
(3) 8 3,61 0,69 0,8318 0,429** 0,318** 1  

Performans (4) 9 3,92 0,64 0,8570 0,379** 0,401** 0,529** 1 
** p<0,01 istatistiksel anlamlılık seviyesi N=490 

Tablo 4’de araştırmaya ilişkin ölçeklerin güvenilirlik analizi ve 
korelasyon sonuçları yer almaktadır. Bilgi transferi, stratejik işbirliği, bilgi 
paylaşımı ve performans kriterlerine ait ölçeklerin tamamının Alfa değeri 
0,60’ın üzerinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda ankette kullanılan ölçeklerin 
oldukça güvenilir oldukları söylenebilir. Aynı zamanda tüm ölçeklerin 
korelasyon ilişkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 
Yapısal geçerliliği test etmek amacıyla birçok yöntem kullanılsa da faktör 
analizi birçok çalışmada ve sıklıkla kullanıldığı için bu çalışmada da faktör 
yükleri hesaplanması uygun görülmüştür. Veri setinin faktör analizi için 
uygun olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla 3 yöntem kullanılmaktadır. 
Bu testler (Kalaycı, 2005:321); 

• Korelasyon matrisinin oluşturulması, 
• Barlett Testi, 
• Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dır. 

Tablo 5. Ölçeklerin Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve Barlett değerleri 
Ölçekler KMO Barlett p 
Bilgi Transferi 0,779   515,206 <0.001 
Bilgi paylaşımı 0,915 1800,918 <0.001 
Stratejik işbirliği 0,869 1124,629 <0.001 
Performans 0,889 1470,715 <0.001 

 
KMO değerlerinin 0,50’nin altında olması kabul edilemez olarak 

değerlendirilirken, 0,90’ın üstü Mükemmel olarak değerlendirilmektedir. 
Anketten elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde 0,70’in üzerinde olduğu, 
bu bağlamda faktör analizi için gerekli olan temel şartları sağladığı 
söylenebilir. Bu değerlerin yüksek düzeyde çıkması değişkenlerin faktör 
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analizine tabi tutulabileceğini ortaya koymaktadır. Barlett testi de değişkenler 
arasındaki ilişkinin, analiz için elverişlilik derecesini ve sonuçların 
istatistiksel anlamlılık taşıdığına işaret etmektedir. 

Yapısal geçerliliği sağlamak için araştırmada kullanılan temel ölçekler, 
bağımsız olarak asal bileşen faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçeği 
oluşturan maddelerin birden çok faktöre yüklenmesinde literatürde en çok 
kullanılan yöntem olan varimaks rotasyonlu asal bileşen faktör analizinden 
yararlanılmıştır. Faktör analizi sonucu, en uygun çözümü bulmak amacıyla 
faktörlerin 1’den büyük özdeğere sahip olmaları şartı aranmıştır (Çağlayan, 
2012:228). Faktör yükleri konusunda literatürde kesin bir çizgi olmamakla 
birlikte 0,60 ve üstü yük değeri yüksek, 0,30-0,59 arası yük değeri orta 
düzeyde büyüklükler olarak değerlendirilebilir (Çokluk, vd. 2010; 194). 
Değişken çıkarmak için faktör yüklerinde 0,30 değeri dikkate alınmıştır. 

Tablo 6. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin DFA Sonuçları 
Ölçek / Model ∆χ² sd  ∆χ²/sd RMSEA CFI AGFI GFI 
Bilgi transferi 2,052 2 1,026 0,007 1,000 0,989 0,998 
Stratejik işbirliği 89,374 20 4,469 0,084 0,937 0,924 0,958 
Bilgi paylaşımı 97,294 20 4,865 0,089 0,957 0,908 0,949 
Performans 97,126 20 4,856 0,089 0,936 0,915 0,953 
NOT: RMSEA = Yaklaşık hataların ortalama karakökü (Root Mean Square Error of 
Approximation)(<0,05/<1); CFI= Karşılaştırmalı uyum indeksi (Comparative Fit 
Index)(>95/>0,90); AGFI=Ayarlanmış uyum indeksi (Adjusted Goodness-Of-Fit 
Index)(>0,90/>0,85); GFI= İyilik uyum indeksi (Goodness of Fit Index)(>95/>0,90). 

Bilgi Transferine ilişkin ölçeğin DFA sonucu uyum değerlerinin 
yeterince iyi olmaması nedeniyle, ölçeklerden birden fazla faktöre yüklenen 
madde (BT1) değerlendirmeden çıkarılmıştır. Benzer bir değerlendirme 
performans ölçeğinde P9 önermesi için yapılmış ve 8 madde ile gizil değişken 
oluşturulması uygun görülmüştür. Yapılan DFA analizinde tüm değişkenlerin 
uyum iyiliği değerleri beklenen sınırlar içerisinde ya da kabul edilebilir 
değerlerde gerçekleşmiştir. 
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Şekil 2. YEM Modeli 
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2.6.3. Yapısal eşitlik modeli 
Araştırma kapsamında işletmeler arasındaki işbirliği faaliyetlerinin 

bilgi transferine olumlu bir katkı yaparak performansı arttırdığı iddia 
edilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında yapı geçerliliğini sınamak amacıyla 
yapılan DFA verileri olumlu gerçekleştiği için oluşturulan modelin yapısal 
eşitlik modeli analiz edilmiştir.  Elde edilen yapısal eşitlik modeliyle aynı 
zamanda “İşletmeler arası işbirliği bilgi transferini pozitif etkiler”, “İşletmeler 
arası işbirliği bilgi paylaşımını pozitif yönde etkiler”, “İşletmeler arası 
işbirliği işletme performansını pozitif yönde etkiler”, “Bilgi paylaşımı bilgi 
transferini pozitif yönde etkiler”, “Bilgi paylaşımı işletme performansını 
olumlu yönde etkiler”, “Bilgi transferi işletme performansını pozitif etkiler” 
hipotezleri de dolaylı olarak test edilmiştir.  

Model ile veri arasındaki uyumun testinde bakılan değerden biri olan χ2  
serbestlik derecesinin sıfıra yakın olması veya en azından beşin altında olması 
gerekmektedir (Yeniçeri ve Erten, 2008). Elde edilen modelin Ki-kare oranı 
740/344= 2,152’dir. Bu bağlamda modelin kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
yer aldığı söylenebilir. GFI (Goodness of Fit Index/Uyum İyiliği İndeksi) 
uyum iyiliği indeksinin 0.90 ile 0.95 aralığında olması kabul edilebilir bir 
uyumun varlığını göstermektedir. Modelden elde edilen GFI sonucu 
0,901’dır. Bu sonuç uyum iyiliği açısından tatmin edicidir.  

AGFI örneklem genişliği dikkate alınarak düzeltilmiş olan bir GFI 
değeridir. AGFI değeri de 0 ile 1 arasında değişir ve bu değer 1 değerine ne 
kadar yakınsa model uyumu o kadar iyi olur. Model veri uyumu için GFI 
0,85’den büyük olması istenen bir durumdur. Modelden elde edilen AGFI 
sonucu 0,883 olduğu için, modelin uyum iyiliği kabul edilebilir seviyededir.  

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation/Yaklaşım 
Hatasının Kök Ortalama Karesi) GFI ve AGFI’nin tersine “0” a yakın 
değerler vermesi beklenir (Çokluk vd., 2010:271). Modele ilişkin RMSEA 
değeri 0,049 olup mükemmel bir uyumun olduğunu göstermektedir.  

CFI (Comparative Fit Index/Karşılaştırmalı Uyum İyiliği İndeksi) 
artmalı uyum indeksleri içerisinde ele alınır. Bu indeks, modelin uyumunu ya 
da yeterliliğini genellikle bağımsızlık modeli değişkenler arasında hiçbir 
ilişkinin olmadığını varsayan temel bir modelle karşılaştırarak verir. Değerler 
1’e yaklaştıkça modelin daha iyi bir uyum verdiği kabul edilir, 0.90 ve 
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üzerindeki değerler iyi uyum olarak değerlendirilir. Modele ilişkin CFI değeri 
0.920 olup modelin kabul edilebilir sonuç verdiği söylenebilir. 

IFI (Incremental Fit Index/Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi): IFI, bazı 
koşullarda 1’in üzerinde değer alabilir ve bu durumda 1’e eşitlenir. 0.90’ın 
üstünde olması istenilir. Modelin IFI değeri 0.920 olup kabul edilebilen sınırın 
üzerindedir. 

Tablo 7. Araştırmada Geliştirilen Hipotezlerin İstatistiksel Anlamlılık Değerleri 

Hipotez    Tahmin S.E. T P 
H11 Bilgi Transferi <--- Stratejik_İşbirliği 0,464 0,063 7,409 *** 
H12 Bilgi_Paylaşımı <--- Stratejik_İşbirliği 0,233 0,057 4,102 *** 
H13 Performans <--- Stratejik_İşbirliği 0,349 0,053 6,565 *** 
H14 Bilgi_Paylaşımı <--- Bilgi Transferi 0,234 0,067 3,502 *** 
H15 Performans <--- Bilgi_Paylaşımı 0,218 0,047 4,602 *** 
H16 Performans <--- Bilgi Transferi 0,126 0,054 2,323 0,020 

 
3. SONUÇ VE ÖNERILER 
İşletmeler günümüzde sürekli olarak değişen bir çevre içerisinde 

yaşamlarını sürdürmektedirler. Çevresel unsurlar içerisinde yer alan tüm 
unsurlar, gelişen teknolojinin de katkısıyla bütün dinamikleri yeniden 
şekillendirmektedir. Üretimden satışa, tasarımdan kullanım özelliklerine kadar 
her şey bilginin yardımıyla yeniden yapılandırılmakta, geçerli kurallar 
yeniden yazılmaktadır. Bu ortamda işletmeler bir yandan çevresel etkileri 
minimize edip ürün ve hizmet üretiminde rakipleriyle mücadele etmeye 
çalışırken, bir yandan şirketin geleceğine yön verecek stratejik kararlar almak 
zorunda kalmaktadır. Küreselleşen bir ekonomik yapı içerisinde rakiplerin 
konum ve yerlerinin önemi her geçen gün azalmaktadır. Değişen üretim 
dinamikleri daha az emekle daha çok bilginin yan yana geldiği bir fabrika 
yapısını oluştururken katma değeri yüksek ürünlerin yıldızı her geçen gün 
parlamaktadır.  

Küreselleşen yenidünya düzeninde bir işletmenin tasarımında 
kullanılan tüm parçalarına kadar kendisinin ürettiği bir ürünü bulmak 
nerdeyse imkânsızlaşmaktadır. İşletmeler bunun yerine ürün ve hizmetlerde 
kendi öz yeteneklerini ön plana çıkarmakta, kurulan değer zinciri ya da 
zincirleri içerisinde yer almaktadır. Farklı şehir, ülke ve kültürlerde üretilen 
ürün ve hizmetlerin sorunsuz bir bütün oluşturabilmesinin temel koşulu tek bir 
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amaç etrafında bir araya gelinebilmesidir. Her şeyden önce böyle bir 
birliktelik sağlam bir işbirliği yapısıyla mümkün olabilecektir. İkinci koşul ise 
ürün ve hizmetlerin farklı şehir ve kültürlerde tüketileceği göz önünde 
bulundurulduğunda güçlü bir bilgi akışına ihtiyaç vardır. Bilginin transferini 
sağlayacak stratejik işbirliği, bilgi paylaşımı yoluyla şebekenin tüm 
birimlerine nüfuz edecektir. Bu çalışmada bilgi toplumunda yaşanan hızlı 
değişimlere paralel, bilginin stratejik işbirlikleri yoluyla transferi ve bu 
transferin yol açtığı performans etkileri araştırılmıştır. 

Değer zinciri/zincirleri stratejik işbirlikleri sayesinde hayata geçerken 
bilgi transferini kolaylaştırmaktadır. Bilgi günümüz küresel ticaret ekseninde 
en önemli ve en pahalı araç haline gelmektedir. Bu bağlamda bir işletmenin 
koşulsuz ve çıkar sağlamadan elindeki bir kaynağı bir başkasına vermesi 
düşünülemez. Elbette ki bilgi bir kere transfer edildikten sonra işletmelerin 
uhdesine girmekte ve gerektiğinde yeniden kullanabilmektedir. Bu yolla bilgi 
daha hızlı biçimde çoğalabilmekte ve gelişmektedir. Bu çalışmada bilginin 
stratejik işbirlikleri yoluyla transfer edildiği, bu transfer yoluyla elde edilen 
bilginin değişik kanallarla işletme içerisinde paylaşıldığı ve çoğaldığı, 
stratejik işbirliği, bilgi transferi ve bilgi paylaşımının ayrı ayrı işletmenin 
genel performansına etki ettiği savı üzerinde durulmuş, yapılan analizlerde bu 
savları desteklemiştir. Literatürde yer alan bulgular araştırmadaki bulgularla 
örtüşmüştür. 

İşletmeler arası işbirliğinin işletmedeki bilgi transferini olumlu 
etkileyeceği varsayımı istatistikî olarak kabul edilmiştir. “H11: İşletmeler arası 
işbirliği bilgi transferini pozitif yönde etkiler” hipotezi kabul edilmiştir. 
İşletmeler arasındaki işbirliği farklı türlerde yapılmasına karşın tamamına 
yakınında bilgi akışından bahsedilebilir. En alt düzeyde gerçekleşen stratejik 
işbirliklerinde bile şirketlerin politika ve stratejilerinin anlaşılabilmesi, ürün 
ve hizmetlerin belirlenen standartlara uygun olmasını sağlamak için belirli 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Literatürde bu konu sıklıkla gündeme 
getirilmesine karşın şirketler başta rekabet olgusu olmak üzere birçok nedenle 
stratejik işbirliklerine mesafeli yaklaşmaktadırlar. Stratejik işbirliklerinin bilgi 
transferi üzerindeki etkisini inceleyen Molina vd. (2007) ve Ramasamya vd. 
(2006)’nin çalışmalarında benzer sonuçlara rastlanmaktadır. Her iki 
çalışmanın da stratejik işbirliklerinin ve bilgi transferi üzerinde olumlu 
katkılarının olduğu söylenmektedir. 
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Araştırmanın ikinci alt hipotezini oluşturan “H12: İşletmeler arası 
işbirliği bilgi paylaşımını pozitif etkiler” hipotezi değişkenler arasında 
regresyon yükleri incelendiğinde istatistiki olarak doğrulanmış ve bu hipotez 
de kabul edilmiştir. Çalışma hazırlanırken gerek literatürün oluşturulmasında 
gerekse hipotezlerin oluşturulmasında kullanılan yabancı kaynaklarda benzer 
sonuçlara erişilmiştir (Ke, 2007; Lee, 2001; Lin, 2008a; Lin, 2008b).   Bilgi 
stratejik yolla işletmelere gelirken bilgi transferi kanalını kullanırken, işletme 
içerisinde yaygınlaşması bilgi paylaşımı yoluyla olmaktadır. Tüm bu 
kanallarda dolaşan bilgi karşılıklıdır ve birbirini etkiler. Bilgi transferi 
işbirliğiyle, paylaşımda transferle karşılıklı ilişki içerisindedir. 

“H13:İşletmeler arası işbirliği işletme performansını pozitif yönde 
etkiler” araştırmada kurgulanan bir diğer hipotezdir ve yapılan analiz 
sonucunda anlamlı olduğu teyit edilmiş ve kabul edilmiştir. Molina vd.’nin 
(2007) yapmış olduğu araştırmada benzer bulgulara erişilmiştir.  Çalışmanın 
esas konusu Toplam Kalite ve bilgi transferi olsa da alt hipotezlerden birisi 
bilgi transferinin etkisine yöneliktir.  Bu çalışmada da benzer bir sonuca 
ulaşılmıştır.   

Bilgi transferi ve bilgi paylaşımı birbirine grift biçimde bağlı iki temel 
kavramdır. Temelde her iki bilgi bağımsız bir yapı gibi gözükse de birbirlerini 
yakından takip etmekte ve etkilenmektedirler. Bilgi transferinin artması bilgi 
paylaşımının da artmasına yardımcı olacaktır. Bilgi paylaşımının artması için 
yeni bilginin çoğalması ya da geliştirilmesi gerekecektir. Bilginin çoğalması 
gerek işbirlikleri gerekse değişik programlar yardımıyla işletme içi ve dışında 
bilginin transferini kolaylaştıracaktır. Blumberg vd. (2009) yaptıkları 
çalışmada bilgi transferinin bilgi paylaşımı üzerinde pozitif bir etkisi 
olduğunu tespit etmişlerdir.  Benzer bir bulgu da bu araştırmada tespit 
edilmiştir. Araştırmanın bir diğer hipotezi olan “H14: Bilgi transferi bilgi 
paylaşımını pozitif yönde etkiler” kabul edilmiştir. 

 Krause (2007) ve Du (2007) ayrı ayrı çalışmalarda bilgi paylaşımının 
işletme performansı üzerinde olumlu katkılarının olduğunu savunmuşlardır. 
Literatürden alınan bu bilgiler ışığında model oluşturulurken kurgulanan “H15: 
Bilgi paylaşımı işletme performansını pozitif yönde etkiler” beklenildiği 
şekilde istatistiki olarak yapısal eşitlik modelinde doğrulanmış ve hipotez 
kabul edilmiştir. Şüphesiz işletme performansına birçok unsur etki etse de 
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bilginin payı çok önemlidir. Bilgiyi elde etmenin yanında paylaşmak ise 
performansı daha çok etkilemektedir.  

 İşletme performansını etkileyen bir başka unsur ise bilgi transferidir. 
Bilgi transferinin işletme performansı üzerindeki etkileri H16’yı 
oluşturmaktadır. Ambos (2006) ve Modi (2007) benzer bir ilişkiyi araştırıp 
olumlu sonuç elde eden bilim adamlarından bazılarıdır. Literatürde bu konu 
sıklıkla incelenmiş ve pozitif yönlü bir ilişkinin varlığına erişilmiştir. 

Sonuç olarak araştırmanın temel sorunsalı olan, “İşletmeler arası 
işbirliği bilgi transferini arttırarak işletme performansını olumlu yönde 
etkiler”, hipotezi kabul edilmiştir. 

Günümüz işletmeleri mevcut yapılarını detaylarıyla inceleyerek ana 
yetkinlik alanlarını tespit etmelidir. Bu incelemeyi ister değer zinciriyle 
yapsın isterse farklı modellerle gerçekleştirsin rekabet üstünlüğünün anahtarı 
şirketin kendini tanımasıdır. Değer zinciri, esasen rekabet üstünlüğünün 
gelişimini incelemeye yönelik sistematik bir yöntemdir. Bu itibarla model, bir 
işletmenin ana yetkinlik alanlarının tanımlanması ve rekabet üstünlüğü 
kazanmada etkili olan operasyonların tespitinde yararlı bir analiz aracı olarak 
kullanılmaktadır. Belirlenen yetkinlik ve eksiklikler göz önünde 
bulundurularak işletmelerin genel performans düzeylerinde iyileştirmelere 
gidilebilir. Değer zinciri modeli içerisinde yer alan tüm alanlar ayrı bir 
araştırma konusu olabilecek üstünlük ve nitelikte olmakla birlikte bu 
çalışmada bilgi ve bilgiyi etkileyen stratejik işbirlikleri ele alındığından, bilgi 
ve bilgi teknolojilerine ulaşmak için uygun stratejik işbirliklerine gidilmelidir. 
İşletmeler mevcut bilgi ve teknolojilerini arttırabilecek anlaşmalarla mevcut 
kapasitelerini iyileştirebilirler. 

Bilgi teknolojileri işletmelere rakiplerinden daha iyi bir performans 
sağlamasına yardımcı olacaktır. Bilgi teknolojisi, stratejik işbirliği, satın alma 
ya da kendi üretme yoluyla elde edilsin tüm işçi ve yöneticileri kapsayan bir 
teknoloji oryantasyon süreci planlanmalı ve uygulanmalıdır.  Teknoloji 
oryantasyonu, değer zincirinde teknoloji kullanan ve alınan girdiler ile insan 
kaynaklarını birleştirerek çıktı üreten operasyonların değiştirilmesini mümkün 
kılacaktır.  

Bilginin işletmelere girmesi ürün ve hizmetlerde iyileşmenin garantisi 
olmamaktadır. İşletmelerin kültürel yapısı, örgüt iklimi, endüstri ilişkileri elde 
edilen bilginin paylaşımını etkileyecektir. Her şeyden önce örgüt ikliminin 
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örgütsel güveni destekleyici bir yapıya ulaştırılması gerekmektedir. İşyerinde 
güven ortamının sağlanması iş tatmini, stres, örgütsel bağlılık, verimlilik ve 
bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere, örgütsel olayları çeşitli açılardan güçlü 
ve sağlam bir şekilde etkilediği yapılan ampirik çalışmalarda karşımıza 
çıkmaktadır. İşyerinde oluşturulacak güven ortamı genel bilgi alışverişini 
arttırıp maliyetleri ise azaltacaktır. Oluşturulacak güven ortamı kişinin 
kendisine ait benzersiz ve sadece kendisine ait hissettiği bilgiyi diğerleriyle 
paylaşmasına yardımcı olacaktır. 

Bir işletmenin temel kaynağı insandır. Unutulmamalıdır ki bilgi 
transferini gerçekleştiren de, bilgiyi içselleştirip dağıtan da, örtük bilgileriyle 
yeni bilgileri birleştirip yeni uygulama ve teknolojilerin üretilmesine katkı 
sağlayan da insandır. Bu bağlamda insan kaynaklarının etkin 
kullanılabilmesinin temel koşulu uygun personelin seçimi ve istihdamıdır. 
Günümüz ticari yapı içerisinde Bilgi en önemli unsursa, bilgiyi oluşturacak 
olan uygun personeli seçmek de bir işletmenin en önemli faaliyeti haline 
gelmektedir. Geleceğin rekabet edebilir işletmeleri arasında yer almak isteyen 
bir işletme, entelektüel sermayenin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları 
yapmalıdır.   

Stratejik işbirliği, bilgi transferi ya da bilgi paylaşımı tamamen 
yöneticilerin kontrolünde etkin bir araç olabilecek unsurlardır. Bilgiye 
erişmek, teknolojiyi satın almak, üretimi modern hale getirmek uygun 
teknoloji yönetimiyle gerçekleştirilebilecek faaliyetlerdir. Geleceğin 
yöneticileri işletmelerini başarıya ulaştırmak istiyorlarsa yönetim 
etkinliklerine teknoloji yönetimini de eklemelidirler.  

Araştırmalardan beklenen, sonuçlarının genelleştirilebilmesi ve ihtiyaç 
duyulduğunda her yer ve şartta kullanılabilmesidir. Hipotezin araştırma 
yapılan kütleden elde edilen veriler ışığında istatistiki olarak anlamlı sonuçlar 
vermesi genelleştirilebilmesi için yeterli değildir. Bu çalışmada belirlenen 
kısıtları şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Araştırma Kahramanmaraş tekstil sanayiindeki yöneticilere uygulanan 
anketler yoluyla yapılmıştır. Anketin yapıldığı hedef kitle ve örneklem 
büyüklüğü istatistiki açıdan yeterli olsa bile, Türkiye’deki iplik üretimin üç’te 
birini gerçekleştiren Kahramanmaraş sanayisi yöneticileri üzerinde yapılan bu 
çalışmanın genelleştirebilmesi için yeterli değildir. Aynı zamanda bilgi her 
sektörde farklı kullanım alanları bulan bir yapıdır. Bu açıdan tüm sektörleri 
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kapsaması ve araştırmanın genelleştirilebilmesi bu açıdan da mümkün 
gözükmemektedir. Araştırmanın modelinin diğer sektörlerde uygulanması ve 
hipotezlerinin yeniden sorgulanması anlamlı olacaktır.  

• Araştırmanın bir diğer kısıtı da zaman olgusudur. Dünya ticareti ve 
ekonomik yapısı son derece hızlı gelişmekte, teknolojik ilerlemeler işletmeleri 
ve sistemleri sürekli değiştirmektedir. Araştırmanın yapıldığı zaman 
diliminden elde edilen bilgilerin her zaman geçerli olacağını iddia etmek son 
derece sakıncalı olacaktır. Ayrıca araştırmada daha fazla deneğe 
ulaşılamaması bütçeyle ilgili bir sorundur ve tam katılım gerçekleştirilmeyen 
bir çalışmanın örnekleme hatasının olduğu varsayılabilir. 

• Araştırmaya dahil olan bireylerin doğru cevaplar verdiği varsayımı bir 
diğer kısıtı oluşturmaktadır. Araştırma için kurgulanan ölçekler anketörler 
yardımıyla ve yöneticilere cevaplamaları için bırakılarak elde edilmişlerdir. 
Yüz yüze yapılan görüşmelerde kısmen de olsa bireyden istemediği sürece 
doğru cevaplar almanın mümkün olmadığını belirtilmelidir. İnsanlar sorulara 
bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde hatalı cevaplar verebilir.  
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GİRİŞ 

Günümüzde, bireyler, dinlenmek, eğlenmek vb. faaliyetler dışında 

doğayla bütünleşme, kültürel amaçlara yönelik seyahatlere eğilmesiyle 

birlikte turizm giderek büyüyen bir endüstri olarak pazarda yerini almıştır. 

Küreselleşen dünyada bireylerin seyahat tercihlerinde dönüşümler ve 

değişimler ortaya çıkmıştır. Böylece, alternatif turizm çeşitlerine yönelim hız 

kazanmıştır. Ayrıca, teknolojinin gelişerek internetin yaygınlaşması, 

ulaşılabilirliğin kolaylaşması gibi değişimler aracılığıyla farklı turizm 

destinasyonlarını keşfetmişlerdir. Böylece, bireyler klasik üçlüden (deniz, 

kum, güneş) ziyade alternatif turizm çeşitlerine yönelerek seyahat 

davranışlarını değiştirmişlerdir. Bu bağlamda farklı turizm çeşitleri ortaya 

çıkmış ve gelişim göstermiştir. 

Günümüzde, ekoturizm, kırsal turizm, gönüllü turizm, dark turizm gibi 

alternatif turizm çeşitleri bulunmaktadır. Alternatif turizm, bireylerin daha 

doğaya ve kültüre yöneldikleri günümüzde kitle turizminin sebep olduğu 

tahribatın da etkisiyle tercih edilen turizm türleri arasında yerini almıştır. Aynı 

zamanda, turizm sadece kitlesel olarak değil aynı zamanda doğa ve kültürel 

çeşitlilik olarak gelişim göstermektedir. Bu bağlamda, yeni turizm 

destinasyonları keşfedilerek turizmin hızlı büyümesi de desteklenmiş 

olmaktadır.  

Alternatif turizm türlerine olan ilginin artması turizm işletmelerinin 

bireylerin tercihleri doğrultusunda hareket etme gerekliliğini doğurmuştur. 

Böylece, turizm işletmeleri de doğa, kültür tabanlı alternatif turizm çeşitlerine 

yönelmişlerdir. Kitle turizmi genel olarak sürekli pazarı olacak ve tercih 

edilecek bir turizm çeşididir. Bu bağlamda, kitle turizminin pazarını 

koruyarak alternatif turizm destinasyonlarının pazarlamasının iyi yapılarak 

sürekliliğinin sağlanması önem arz etmektedir.  

Bireylerin günümüzde yöneldikleri turizm çeşitlerinden biri de dark 

turizmdir. Dark turizm, bireylerin savaş alanlarının, hapishanelerin, gerçek 

ölümlerin olduğu destinasyonlara gerçekleştirdikleri seyahatler olarak 

açıklanabilmektedir. Çalışmanın amacı, alternatif turizm çeşitleri arasında yer 

alan dark turizm olgusunun açıklanarak, önemli dark turizm 

destinasyonlarından biri olan Sinop Tarihi Cezaevi'nin dark turizm 

kapsamında değerlendirilmesidir. Ayrıca, Sinop Tarihi Cezaevi'nin Sinop 

turizm destinasyon pazarına olan etkilerinin değerlendirilmesi de bir diğer 

amaçtır. 
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1. ALTERNATİF TURİZM 

2.1. Alternatif Turizm Kavramı ve Çeşitleri 

Turizm, insanların çeşitli amaçlarla ikametgahları dışına 

gerçekleştirdikleri seyahatler ve geçici konaklamalarından doğan olaylar ve 

etkileşimlerin bütünü olarak açıklanabilmektedir (Çelik, 2018: 194). Aynı 

zamanda turizm, insanlar, seyahat davranışları, konaklamaları ve etkinleriyle 

ilgilidir. Bununla birlikte, seyahat acentaları, tur operatörleri, demiryolları, 

havayolları araba kiralama işletmeleri, cruise gemileri, konaklama işletmeler, 

yiyecek-içecek işletmeleri, eğlence işletmeleri sağlayıcıları gibi aynı 

özelliklerin çoğunu paylaşan birbiriyle bağlantılı bir dizi işletmeyi kapsayan 

bir endüstridir. 

Turizm son otuz yılda giderek büyüyen bir endüstri olarak pazarını 

genişletmiştir. Küreselleşme, rekabetin artması, değişen pazarlar, teknolojinin 

yaygınlaşması gibi etkenler turizmin gelişim ve dönüşümünde önemli 

oynamaktadır (Soteriades, 2021: 42). Küresel ölçekte turizmdeki değişimlerle 

birlikte klasik deniz-kum-güneşi tercih eden turistlerin yön değiştirdiği 

görülmüştür. Bu durum turistik ürünlerin çeşitlendirilmesini gerekli kılmıştır 

(Yavaş vd., 2017: 2).  

Turizm karmaşık ve çok yönlü bir olaydır. Ayrıca, kendine has 

özellikleriyle diğer endüstrilerden ayrılmaktadır. Turizm, insanların 

ikametgahlarından geçici olarak ayrılan ve yeniden dönmesine kadar olan süre 

zarfında iyi vakit geçirebilecekleri olanakları bireylere sunan bir endüstridir. 

Diğer bir deyişle turizm hizmet sunan bir endüstridir. Günümüzde, 

küreselleşmenin de etkisiyle bireyler kitle turizminden daha farklı alternatif 

arayışlar içerisine girmiştir. Böylece, turizm işletmeleri de bireylere talepleri 

karşılığında alternatifler üretmeye başlamışlardır.  

Kitle turizminin olumsuz etkilerinin fark edilmesiyle birlikte yeni 

turizm çeşitleri hızlı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bireyler kitlesel turizmden 

uzaklaşarak doğaya, kültüre yönelik faaliyetlere yönelmeye başlamışlardır 

(Keleş ve Bişkin, 2021: 42). Ayrıca, turizm kaynaklarının etkin kullanılması, 

turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması ve böylece turizm gelirlerinin 

arttırılması amacıyla da alternatif turizm çeşitlerine olan ihtiyacı ortaya 

çıkarmaktadır (Arslaner ve Erol, 2017: 422). 

21. yüzyılın ilk yılları boyunca turizm endüstrisinde arz ve talepteki 

yaygın değişiklikler olmuştur. Düşük maliyetli havayolları, internetin 

yaygınlaşması ve turizm üzerindeki etkileri, daha kısa ve daha sık tatillere 

doğru hareket ve daha yeni ve daha egzotik destinasyonları ziyaret etme isteği 

gibi yeni trendler, turizm destinasyonlarında ve turizm endüstrisinin yapısında 
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büyük değişiklikler meydana getirmektedir. Turistler yeni cazibe merkezleri 

ve yeni deneyimlerle giderek daha fazla motive oldukları görülmüştür (López-

Guzmán ve  Sánchez-Cañizares, 2012: 63). Böylece, yeni turizm 

destinasyonlarının pazarlanması da ön plana çıkmıştır (Keleş ve Bişkin, 2021: 

42).  

Küresel ölçekte alternatif turizmle birlikte gelişen yeni turistik ürünler, 

diğer bir deyişle birçok turizm çeşidi, ülkelerin pazarlama faaliyetlerinde 

kullandıkları ürün farklılaştırma stratejilerinde önemli bir unsurdur. Bu 

bağlamda, ülkelerde turizm, destinasyon pazarlaması yapılmasında önemli bir 

aktör olabilmektedir (Ulusan ve Batman, 2010: 243-257).  

Ayrıca, alternatif turizm çeşitlerinden özel ilgi turizmi, turist deneyim 

sayısı ve deneyim kalitesini dikkate alan yapılarına ilişkin ortaya çıkmıştır. 

Özel ilgi turizmi kapsamında doğaya, kültüre, eğitime, hobiye vb. dayalı farklı 

turizm kategorileri oluşarak kültür tabanlı turizm kapsamında doğan pazar ve 

turizm çeşitleri bu turizm çeşidinin konu içeriğini oluşturmuştur. Buna 

istinaden, kültür tabanlı özel ilgi turizmi çerçevesinde dark (hüzün) turizm 

hızlı gelişim göstererek önem kazanmıştır (Kama ve Kozak, 2016: 242-243). 

2.2. Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Dark Turizm 

Turizmin bilinen çeşitleri dışında farklı turizm faaliyetlerini içeren yeni 

turizm çeşitlerinin ortaya çıktığı ve giderek talebinin arttığı görülmektedir. Bu 

turizm çeşitlerinden biri de ülkelerin politik yapıları geçmişlerindeki felaketi 

terör, savaş vb. durumların bıraktığı izlerin ziyaret edilmesi sonucu ortaya 

çıkan dark turizmdir (Kama ve Kozak, 2016: 243). 

Dark turizm ölüm, savaş vb. felaketlerin turistik ürün olarak 

simgelenmesini sağlayan bir kavram olarak ilk defa 1996'da Malcolm Foley 

ve John Lennon tarafından (Foley ve Lennon, 1996) ortaya çıkarılmıştır (Arı, 

2022: 32). Dark turizmle bağlantılı kavramların tek çatı altında toplanamamış 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, dark (karanlık) turizm (Tarlow, 2005; 

Xingyang vd., 2022; Jordan ve Prayag, 2022), hüzün turizmi (Doğancili ve 

Oruç, 2016; Bulut ve İli, 2022); savaş turizmi (Akbulut ve Ekin, 2021) vb. 

kavramlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Örneğin, Stone ve Sharpley (2008) dark 

turizmi daha korkunç ölümleri işaret eden Thana (ölüm) Turizm çerçevesinde 

incelemiştir. Ayrıca, uluslararası literatürde dark tourism olarak isimlendirilen 

turizm çeşidinin ulusal literatürde ise keder, karanlık ve ölüm turizmi gibi 

isimlerle incelendiği görülmektedir (Kurnaz, Çeken ve Kılıç, 2013:58). 
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Dark turizm; savaş, ölüm, doğal afetler, acı olaylar vb. felaketlerin 

yaşandığı yerlere ve bu olaylar sonucunda yapılan anıt ve müzelere 

gerçekleştirilen seyahatleri içermektedir (Kılıç ve Akyurt, 2011: 213). Bu tarz 

cazibe merkezleri kültürlerde büyük önem taşır. Ayrıca, ziyaretçi veya turist 

için unutulmaz, farklı bir turistik üründür Foley ve Lennon, 1996: 199). Dark 

turizm, günümüzde felaket ve zorlu mirasın yerelliğini içeren yeni ölüm 

alanlarının ayrılmaz bir parçasıdır (Stone, 2020: 3) ve turistlerin eşsiz bilişsel 

ve duyuşsal deneyimini taşır (Henderson, 2000: 270-271). 

Seaton (1996) tarafından dark turizm, sembolik veya gerçek ölüm 

alanlarına gerçekleştirilen seyahatler olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 

Seaton (1996) turistlerin bu alanlara yaptıkları seyahatlerin amaçlarını beş 

temel kategoride incelemiştir; 

 Ölüm sürecini izlemek, tanıklık etmek için 

 Geçmiş zamanlardaki toplu ve bireysel ölümlerin olduğu alanları 

görmek amacıyla seyahat 

 Ölülerin ve abidelerinin olduğu yerlere seyahat 

 Ölümün kalıntıları veya sembolik temsillerini görmek için seyahat 

 Ölümün yeniden canlandırılması veya simülasyonu için seyahat 

Dark turizm, odağında acı, hüzün, keder anlarını yeniden yaşamak, bu 

olayları hatırlamak ve acı hüzün dolu olayların geçtiği yerlere seyahat etmeyi 

yer almaktadır. Bu bağlamda, tarihi açığa vuran önem arz eden olayların 

yaşandığı veya hatıraların canlandırıldığı, aynı anda acı hüzün keder gibi 

duyguların yaşandığı alanların turistik seyahate imkân tanımasıyla dikkat 

çeken bir turizm çeşidi olarak görülmektedir. Ayrıca, bu tarz turizm 

çeşitlerinin pazara sunulması bireylerin geçmişte yaşanmış acı, hüzünlü 

olaylardan ders alarak toplumsal hafızada konumlandırılmasında etkin olduğu 

tespit edilmiştir. Böylece, toplumsal belleğin gelecek nesillere aktarılması 

hususunda önemli bir değerdir. Turizm boş zamanlarını değerlendirerek iyi 

vakit geçirmek olarak bilinmesine rağmen, insanlar hüzün, keder vb. içeren 

geçmiş olayları da hafızalarında taşımaktadırlar. Bu duyguları yaşatacak 

mekanlara seyahat etmekte turizm faaliyetleri kapsamına girmektedir, sadece 

dark bir unsur olarak değerlendirilmiştir (Kama ve Kozak, 2016: 241-242). 

Günümüzde ülkeler, tarihini koruyarak ve yaşayarak öğrenme 

eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, dark turizmde turistlere 

tarihi yansıtan olayların yaşandığı yerleri aktaran, unutturmayan, eğitici ve 
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öğretici, milli birlik ve bütünlüğü sağlayan motivasyonlarını arttırma olanağı 

tanımaktadır (Çetinsöz ve Temiz, 2016: 508).  

Dark turizm kapsamında yapılan seyahat edilen yerler arasında savaş 

alanları kategorisinde Çanakkale ve Sarıkamış, zindanlar kategorisinde 

Yedikule zindanları ve Sinop ve Ulucanlar Cezaevleri, türbeler kategorisinde 

Osmanlı dönemi türbeleri, karanlık sergiler kategorisinde Kıbrıs„ta bulunan 

Barbarlık müzesi yer almaktadır. Ayrıca, Pompei şehrinin kalıntılarının 

olduğu alan, I. ve II. Dünya Savaşlarının alanları, İtalya Costa Concordia 

Batığı, Çernobil, Ukrayna, Hiroşima veya 11 Eylül saldırısı gibi insan yapımı 

felaketlerinin geçtiği yerler de diğer dark turizm örnekleri arasındadır 

(Çetinsöz ve Temiz, 2016: 508; Taştan ve Kızılırmak, 2019: 30-31; Alili, 

2017: 42-43). 

2.3. Dark Turizm Destinasyonları Kapsamında Sinop Tarihi 

Cezaevi 

Sinop, Türkiye‟nin en kuzeyinde yer alan bir destinasyondur 

(Kargiglioğlu, 2021: 321). Sinop'un, antik çağdan itibaren parlak ve yoğun bir 

dönem yaşadığı bilinmektedir. Sinop'un hem ticari hem kültürel açıdan 

yaşadığı bu dönemlerdeki niteliği Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 

yönetimlerinde de devam ettirdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kalesi ve 

tersanesinin de önemli askeri üstleri olduğu bilinmektedir. Karadeniz‟in tek 

doğal limanı olarak bilinen Sinop'un bilinen cezaevi de geniş bir alana 

yayılmış kale ve tersanenin içerisinde bulunmaktadır (Met, 2012: 169). 

Sinop, deniz turizmi, kamp turizmi ve hüzün turizmine yönelik 

seyahatler düzenlenmesine olanak tanıyan bir destinasyondur (Kargiglioğlu, 

2021: 321). Bu bağlamda, alternatif turizm çeşitleri açısından zengin olan 

Sinop, hüzün turizmi kapsamında Sinop Cezaevi ile dikkat çekmektedir 

(Doğancili ve Oruç, 2016: 268).  

Sinop tarihi cezaevinin üç yanı denizlerle çevrilidir. Bu tarihi cezaevi, 

kalın ve yüksek kale duvarlarının içerisinde konumlanmıştır. Ayrıca, 

cezaevinin içerisinde yer aldığı kalenin, arkeolojik verilere istinaden 

Hellenistik dönemde yapıldığı bilinmektedir. Selçuklu döneminden itibaren 

uzun bir süre tersane olarak hizmet verdiği bilinmektedir. Bununla birlikte, iç 

kalenin burçları 1560 yılından itibaren zindan olarak kullanılmış olup, iç kale 

içindeki cezaevi 1882 yılında Mutasarrıf Veysel Paşa zamanında yaptırıldığı 

belirlenmiştir. Aynı zamanda, iç kalenin içerisinde ilave olarak cezaevi 

binasının güneydoğu cephesinde yer alan bölümdeki cezaevi ile aynı tarihte 

yapılmış olan bir hamam bulunmaktadır. Tarihi cezaevinin kuzey 



 

60 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

cephesindeki bölümde ise 1939 yılında yapılan Çocuk Islahevi yer almaktadır. 

Ayrıca, içkale surlarının doğu cephesine bitişik iş atölyeleri de mevcuttur. 

Sinop Tarihi cezaevi kesme taştan U planlı bir yapı olarak bilinmektedir. 

Tarihi cezaevinin her bir bölümü yüksek avlu duvarlarıyla ayrıldığı 

görülmektedir. Ayrıca, üç kısımdan oluşan bu yapıda 28 koğuş mevcuttur. 

Tarihi Cezaevi, 1996 yılında boşaltılıp Kültür ve Turizm Bakanlığı‟na 

devredildiği belirlenmiştir. 2000 yılından itibaren ise ziyarete açılarak 

Sinop'un turizm potansiyelinin artmasına önemli katkılar sağladığı 

görülmektedir (muze.gov.tr, 2022; kvmgm.ktb.gov.tr, 2022). 

Sinop Tarihi Cezaevi'nde yatan mahkumların dramlarını açığa çıkaran 

anı mekânı olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, burada yatan mahkumların 

siyasi ve edebi kimlikleriyle de önemli oldukları ifade edilmektedir. Sinop 

Tarihi Cezaevi'nin, Türk edebiyat ve siyaset tarihinin önemli isimlerini 

ağırlayarak Türk edebiyatında bahsi geçen önemli bir mekân olduğu 

görülmektedir. Buna istinaden, bu önemli geçmişi, tarihi cezaevinin merak 

edilmesinin ve ziyaretçi sayısının artmasının arkasındaki önemli etken olduğu 

bilinmektedir. 1996 yılından sonra cezaevi olarak kullanımının sona ermesiyle 

birlikte farklı projeler ve sanat etkinliklerine sahne olmasıyla dikkat 

çekmektedir (Tırıl, 2017: 25-34).  

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerine istinaden Sinop ve 

çevresindeki bütün doğal ve kültürel destinasyonlar içerisinde en çok ziyaret 

edilen yer olarak ilk sırada Sinop Tarihi Cezaevi'nin yer aldığı görülmektedir 

(sinop.ktb.gov.tr). Bununla birlikte, tarihi cezaevinin yoğun bir ziyaretçi 

akınına uğramasının en temel nedenlerinden biri de geçmiş yıllarda burada 

çekilen ve bir televizyon kanalında gösterilen Parmaklıklar Ardında isimli dizi 

kaynaklı olduğu da belirtilmektedir (Tırıl, 2017: 36). 

3. DESTİNASYON PAZARLAMASI 

Küreselleşen dünyada, ülkeler, bölgeler, kentler büyük rekabet 

ortamında yarış halindedirler. Diğer bir deyişle, kendilerine düşen payı 

arttırabilmek için sürekli olarak pazarlama stratejileri üretmeleri 

gerekmektedir. Buna istinaden, turizm destinasyonları yoğun rekabet 

ortamında değişiklikleri izlemelidir. Bununla birlikte, turizm endüstrisindeki 

paylarını arttırmak için değişikliklerin farkında olmanın yanında değişiklikleri 

sürekli kılmak için uygun pazarlama stratejiler üretilmesi gerektiği 

görülmektedir (Aksöz, 2013: 111). 

Destinasyon, turistlerin seyahat etmek istedikleri veya seyahat etme 

amacıyla belirlenmiş bir yer olarak açıklanabilmektedir. Bu bağlamda 
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destinasyon pazarlaması ise ziyaretçi sayısını arttırabilmek için bir 

destinasyonun  tanıtılmasını kapsayan bir olgu olarak açıklanabilmektedir 

(Gedik, 2021: 117). Bununla birlikte, destinasyon kelimesi, yolculuk için 

belirlenmiş bir yer ya da turistlerin seyahat etmek istediği bir yer olarak 

anlaşılabilir ve pazarlama terimi, değişim yoluyla ihtiyaçları ve istekleri 

tatmin etmenin sürekli bir süreci olarak tanımlanabilir. Destinasyon 

pazarlaması, belirli bir yeri (destinasyona) ziyaret etmek isteyen turistlerin 

ihtiyaç ve isteklerini tespit ederek tatmin etme süreci olarak ifade edilebilir. 

Destinasyonlar, gelen turizmin rekabetçi birimleridir. Destinasyonlar bu 

nedenle turizm ürününün önemli bir parçasıdır (Sharma, 2013: 20). 

Destinasyonlar çeşitli doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklere sahiptir. 

Rekabet gücünü artırmak için destinasyonlar, mevcut pazarlara veya yeni 

pazarlara hitap etmek için altyapı, konaklama, yiyecek ve içecek, ulaşım, 

turlar, eğlence, ziyaretçi hizmetleri ve yerel halkın misafirperverliği gibi 

kolaylaştırıcı, destekleyici ve artırılmış ürünler geliştirir ve sunar. Destinasyon 

pazarlamasının ancak tüm paydaşlar stratejik planlamaya dahil olursa başarılı 

olabileceği belirlenmiştir (Kotler, Bowen ve Baloğlu, 2022: 527). 

Destinasyon marka özgünlüğünün ve destinasyon markasının kendi 

kendine uygunluğunun, destinasyon marka bağlılığı, tekrar ziyaret niyeti ve 

tavsiye niyetinin temel itici güçleri olduğunu göstermektedir (Chen vd., 2020: 

7). Destinasyon hizmet kalitesinin yüksek olması turistlerin yeniden ziyaret 

niyetlerini olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Diğer bir deyişle, turistlerin 

destinasyon ziyaretlerinden memnun olmaları, turistlerin tekrar aynı 

destinasyonu ziyaret etmelerini sağlayacaktır (Abdulla vd., 2019: 314).  

Turizm faaliyetlerinin çoğu destinasyonlarda gerçekleştiği 

bilinmektedir (Pike, 2008: 2). Bu bağlamda, destinasyon pazarlama 

ortaklıkları önemlidir çünkü çoğu destinasyon küresel düzeyde rekabet etmek 

zorundadır. Bu duruma ek olarak, destinasyon pazarlama işlevleri ve 

faaliyetleri, destinasyon pazarlama organizasyonları tarafından 

desteklenmelidir. Destinasyon pazarlama organizasyonlarının amaçları, 

turizm sistemini yönetmek; bölgesel turizm endüstrisinin rekabet gücünün 

artırmak, destinasyon çekiciliğini geliştirmek, destinasyon performansı ve 

pazarlama etkinliklerini arttırmak olduğu bilinmektedir. Buna istinaden, 

turizm pazarlarında başarılı olmak için ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 

yorumlayabilmek, rekabet ettikleri pazarları segmentlere ayırmanın uygun 

yollarını belirleyebilmek, uygun ürünleri geliştirip piyasaya sürmek ve 

potansiyel ziyaretçilerle etkin bir şekilde iletişim kurabilmek önem arz 

etmektedir (Soteriades, 2012: 109). 
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4. SİNOP CEZAEVİ'NİN DESTİNASYON 

PAZARLAMASINA ETKİLERİ 

Sinop Tarihi Cezaevi, kentin tarihi, kültür ve turizmi için oldukça 

büyük bir öneme sahiptir. Sinop'un yer aldığı bütün tanıtım materyallerinde 

Sinop Tarihi Cezaevi ile ilgili bilgi mutlaka mevcuttur. Aynı zamanda, turizm 

broşürleri, internet siteleri, ziyaret edenlerin yorumlarını yayınlayan seyahat 

acentalarının internet siteleri veya kendi sayfalarında tarihi cezaevi ile ilgili 

tanıtımların olduğu görünmektedir (Tırıl, 2017: 30).  

Sinop doğal, tarihi ve kültürel birçok değere sahiptir. Bu bağlamda, 

Sinop, alternatif turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği önemli bir 

destinasyondur. Bu destinasyonda gelen ziyaretçiler deniz turizmi, yayla 

turizmi, mağara turizmi, kamp ve karavan turizmi, kruvaziyer turizmi, dark 

turizm gibi birçok turizm faaliyetlerine katılabilme imkânı bulabilmektedir. 

Bununla birlikte, özellikle eski dönemlerden itibaren bilinen ve tanınan Sinop 

Tarihi Cezaevi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yerini aldığı 

görülmektedir.  

Sinop Tarihi Cezaevi, eski zamanlardan beri bilinmesine rağmen, 

müzeye dönüştürülmesinin ardından Sinop'un ziyaretçi sayısının artış 

gösterdiği bilinmektedir. Böylece, dark turizm amacıyla Sinop'u ziyaret eden 

turistlerin Sinop'un diğer turistik değerlerini fark etmesini sağlamıştır. Dark 

turizm kapsamında Sinop Tarihi Cezaevi'ne gerçekleştirilen ziyaretler 

destinasyonun diğer turistik ürünlerinin de pazarlanmasını kolaylaştırdığı 

belirlenmiştir. Bu bağlamda, dark turizm mekanlarının destinasyon 

pazarlanmasına olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, dark 

turizmin, diğer turizm çeşitlerinin de pazarlanmasında ve geliştirilmesindeki 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ 

Günümüzde, geleneksel turizm anlayışı yerini alternatif turizme olan 

merak ve ilgiye dönüştürdüğü görülmektedir. Kitle turizminin potansiyeli her 

zaman olacaktır ancak bireyler, günümüzde daha doğa, kültür, tarih vb. 

tabanlı turizm çeşitlerine yönelim göstererek turistik davranışlarını 

şekillendirmektedirler. Bu bağlamda, alternatif turizm kapsamında özel ilgi 

turizmi olarak hüzün turizmi, keder turizmi gibi farklı isimlerle de bilinen 

dark turizm dikkat çeken turizm çeşitleri arasında dikkat çekmektedir.   

Dark turizm, küresel ölçekte, giderek büyüyen turizm pazarında tercih 

edilen bir konuma gelmiştir. Özellikle, turistler acı, keder gibi duyguları aynı 

anda yaşadığı, geçmişe tanıklık ettiği mekanları ziyaret ederek farklı duygular 
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hissetmektedirler. Buna istinaden, tarihe şahitlik eden savaş, ölüm, cezaevi 

mekanları ziyaret edilerek oradaki yaşanmışlıkları anlayabilmek, 

hissedebilmek dark turizmin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda aynı 

zamanda cezaevi turizmi kapsamında cezaevlerine yapılan seyahatler ve 

ziyaretler dark turizmin önemli bir bileşenidir. 

Sinop Tarihi Cezaevi, geçmişten günümüze geleni birçok kaynakta 

yerini almış, önemli isimler ağırlamış bir destinasyon olarak bilinmektedir. 

Buna istinaden, özellikle cezaevinin boşaltılmasından sonra ziyarete açılması 

destinasyonun turizm talebinin artmasını sağladığı tespit edilmiştir. Sinop, 

turizmin gelişmesine aracılık eden birçok potansiyel unsura sahiptir.  

Sinop, doğal ve kültürel güzellikleriyle önemli turistik ürünlere sahip 

sahiptir. Sinop Tarihi Cezaevi'nin ziyaretçiye açılmasıyla seyahatlerin artması 

diğer turizm aktivitelerinin de gelişimine aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu bağlamda, Sinop'un tairihi cezaeviyle birlikte diğer turistik ürünlerinin 

dark turizm kapsamında geniş kitlelere ulaşarak destinasyondaki turizmi 

canlandırdığı belirlenmiştir. Buna istinaden, dark turizmin destinasyonların 

gelişmesi ve pazarlanmasında önemli ölçüde olumlu yönde etki sahibi olduğu 

görülmektedir.  

Sinop Tarihi Cezaevi'nde gerçekleştirilen etkinlikler olmasına rağmen, 

alana zarar vermeden bu etkinliklerin arttırılması için ilgili bütün kurum ve 

kuruluşların, diğer bir deyişle paydaşların, ortak hareket etmesi 

gerekmektedir. Sinop Tarihi Cezaevi'nin alan yönetiminin iyi yapılması 

destinasyondaki turizmin sürekliliği açısından oldukça önem arz etmektedir.  

Turizm, zincir olarak birbirine bağlı bir endüstridir. Turizmde zincirin 

halkalarından birinin kopması demek turistik ürün gelişiminin durmasına 

kadar gidebilecek bir sonuç ortaya çıkacaktır. Dark turizm potansiyelinin iyi 

yönetilememesi, diğer turizm çeşitlerinin de gelişimini engelleyecektir. Bu 

bağlamda, en başta turizm işletmelerinin bu tarz destinasyonların 

pazarlamasını kitlesel turizmden daha farklı ele almaları gerekmektedir. Aksi 

takdirde, tarihe ışık tutan, turistlerin merak ve ilgisinin canlı kalmasını 

sağlayacak bu destinasyonlar zamanla yok olmakla karşı karşıya kalacaktır.  
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, giderek artan enerji ihtiyaçlarını karşıladığı petrol, kömür ve 

doğalgaz gibi fosil yakıtlar nedeniyle gün yüzüne çıkan çeşitli ekolojik 

problemler sonucunda bozulan doğanın dengesini artık güneş ve rüzgâr 

enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak eski haline getirmek 

veya en azından daha da bozulmasını engellemeye çalışmaya çabalamaktadır. 

Daha az enerji harcayan teknolojilerin geliştirilmesinin yanında, çevre ile dost 

projelerin ihtiyaç duyduğu fonların sağlanması veya bu yönde yatırım yapmak 

isteyen yatırımcılara gerekli yatırım araçlarının sağlanması, yeşil finans 

konusu kapsamına girmektedir. Yeşil yatırım, çevresel konulara daha fazla 

vurgu yaparak, daha geniş sosyal sorumluluk sahibi yatırım temasından ortaya 

çıkan en yeni ve popüler yatırım alanlılarından biri olmaktadır. Yeşil yatırıma, 

üretimde kaynak kullanımını en aza indiren geleneksel şirketlere, yenilenebilir 

enerji üreten şirketlere ve çevre dostu ürünler üreten şirketlere yapılan 

yatırımlar sayılabilir 

İşletmelerin bir sürdürülebilirlik hedefi olmasa bile işletmenin tüm 

alanlarında çevreyi korumaya yönelik atılacak adımlar, kurumsal imaj ve mali 

tablo içerisinde işletmenin rekabet gücüne katkı sağlayacak etkiler 

yaratacaktır. Çevresel gereksinimlerin belirlendiği standartlara uygun 

davranmadığı için işletmenin imajına olumsuz yansıyan durumlar, yeşil 

aydınlanma yaşayan tüketici topluluklarında ciddi olumsuzluklara neden 

olmaktadır.  

Bu çalışmada, dünyada var olan yeşil finans uygulamaları 

değerlendirmek amaçlanmaktadır. Çalışmada, yeşil finans ile ilgili kavramlar, 

yeşil finansın tanımı ve tarihi gelişimi, temel yeşil finans ürün ve hizmetleri 

ve yeşil aklama riski ele alınmıştır. 

1. YEŞİL FİNANS VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 

Yeşil finans, sürdürülebilir finans, çevre finansı, karbon finansı ve 

iklim finansı gibi kavramlar ile yakından ilişkilidir. Bu durum, Şekil 1’de 

gösterilmektedir. 

Avrupa Komisyonu’na göre sürdürülebilir finans, finans sektöründe 

yatırım kararları alınırken çevresel konuların, sosyal konuların ve yönetişim 

ile ilgili unsurların göz önünde bulundurulması sürecini ifade etmekle birlikte, 

sürdürülebilir projeler ve ekonomik aktivitelere yapılacak yatırımların daha 

uzun vadeli olasını temin etmektedir. Çevresel meseleler, iklim değişikliğinin 

azaltılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kirliliğin engellenmesi gibi 

daha geniş bir kapsamda olabilir. Ayrıca, sosyal düşünce, eşitsizlik, 
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kapsayıcılık, çalışma ilişkileri, insan sermayesine yatırım ile insan hakları 

konularına atıfta bulunabilir. Yönetim yapıları, çalışan ilişkileri ve yönetici 

ücretleri dahil olmak üzere kamu ve özel kurumların yönetişimi, sosyal ve 

çevresel hususların karar verme sürecine dahil edilmesini sağlamada temel bir 

rol oynamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2021). 

Çevresel finans, yatırım stratejilerinin ekolojik etkisini iyileştirmek için 

piyasaya dayalı çevre politikası araçlarını kullanan finans içinde bir alandır 

(Chesney, Gheyssens, Pana, & Taschini, 2016). Çevresel finansmanın temel 

amacı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini fiyatlandırma ve ticaret planları 

aracılığıyla en aza indirgemektir. Çevresel finans, bir yandan kâr marjlarını 

korurken, diğer yandan yatırımların sürdürülebilirliğini iyileştirmek için bir 

işletmenin kaynaklarını yeniden düzenlemeyi de amaçlamaktadır (Sandor, 

2012). 

Karbon finansı, OECD ülkelerindeki emisyonları dengelemek için sera 

gazı emisyon azaltımı projelerine yatırım yapmayı amaçlayan finansman 

uygulanan genel terimdir. Dünya Bankası karbon finansını birimi ile sera gazı 

emisyonlarını azaltan projelere yeni özel ve kamu yatırımlarından yararlanma, 

böylece iklim değişikliğini hafifletme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik 

etme aracı sağlamaktadır (Kossyo, 2005, s. 179). 

İklim finansı, düşük karbonlu bir ekonomi elde etmek ve iklime 

dayanıklı kalkınmayı uygulamak için iklim değişikliğine uyum ve hafifletme 

faaliyetlerini destekler. İklim finansı, karbon finansmanına dahil olmayan 

uyum projelerini de desteklemektedir (Noh, 2018, s. 42). 

 
Şekil 1: Yeşil Finans ve Diğer İlgili Finans Konuları arasındaki ilişkiler 

(Noh, 2018, s. 42). 

Yeşil finansın alt dalı olduğu sosyal açıdan sorumlu yatırım, büyük 

ölçüde sosyal, ekonomik olmayan yönergelere göre yatırım yapmayı 

içermektedir. Sosyal açıdan sorumlu fonlar tarafından değerlendirilen 
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potansiyel yatırımlar, çevresel sorumluluk, çalışan ilişkileri veya ürün 

güvenliği gibi kriterlere dayalı olarak dahil edilmek üzere olumlu bir şekilde 

taranabilir. Fonlar ayrıca, bir şirketin örneğin alkol, tütün, kumar veya 

savunma sanayiinde yer alma gibi tanıtım faaliyetlerine dahil olmasına dayalı 

olarak hariç tutulmak üzere olumsuz olarak taranabilir. Sürdürülebilir 

yatırımda sosyal açıdan sorumlu yatırıma kıyasla gerçek veya algılanan 

farklılıklardan bağımsız olarak, yeşil yatırım, çevresel konulara daha dar 

odaklanması nedeniyle her iki yaklaşımın da bir alt kümesidir. Yeşil yatırımın 

daha küçük bir alt küme olma derecesi, elde edilebilecek çeşitlendirmeyi 

etkiler ve bu nedenle yeşil yatırımcıları daha fazla riske maruz bırakabilir 

(Chang, Nelson, & Witte, 2012, s. 694). 

Yeşil finans tanımı yapmak zor olmamakla birlikte dikkat edilmesi 

gereken bazı temel noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, bir tanıma ulaşmak için 

öncelikle “yeşil” tabiri ile ne kastedildiği ortaya konulmalıdır. Buradan 

hareketle, hangi sektörlerin veya faaliyetlerin çevre hedeflerine katkı sağladığı 

belirlenmeli, sadece bu doğrultuda belirlenen sektörler veya aktiviteler yeşil 

finans şemsiyesi altında değerlendirilmelidir. İkinci olarak, finans piyasasında 

neyin “yeşil” olduğu belirlenerek yeşil finansın çerçevesi çizilmelidir.  

Yeşil finans, sürdürülebilir kalkınma projelerine ve girişimlerine, 

çevresel ürünlere ve daha sürdürülebilir bir ekonominin gelişimini teşvik eden 

politikalara akan finansal yatırımlara atıfta bulunabilen geniş bir terimdir. 

Yeşil finans, iklim finansmanını içerir, ancak bununla sınırlı değildir. Daha 

geniş bir “diğer çevresel hedefler, örneğin endüstriyel kirlilik kontrolü, su 

sanitasyonu veya biyolojik çeşitliliğin korunması” anlamına gelir. Azaltma ve 

uyum finansmanı, özellikle iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerle ilgilidir: 

Azaltma, finansal akışları, projelere ve programlara katkıda bulunan 

yatırımları ifade eder. Sera gazı emisyonlarının azaltılması veya önlenmesi, 

buna karşılık finansal adaptasyon akışları, malların ve kişilerin iklim 

değişikliğinin etkilerine karşı savunmasızlığını azaltmaya katkıda bulunan 

yatırımları ifade eder (Höhne, Khosla, Fekete, & Gilbert, 2012, s. 7). Yeşil 

finansın değişik kuruluşlar tarafından yapılmış çeşitli tanımları Tablo 1’de yer 

almaktadır: 
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Tablo 1: Yeşil Finans ve Sürdürülebilir Finans Kavramlarının Farklı Kurumlarca 

Yapılmış Tanımları 

Çin Halk Bankası: Yeşil finans politikası, borç verme, özel sermaye fonları, 

tahviller, hisseler, krediler ve sigortalar da dahil olmak 

üzere finansal hizmetler aracılığıyla çevre koruma, enerji 

tasarrufu ve temiz enerji gibi yeşil endüstrilere özel 

sermaye yatırımlarını çekmek için bir dizi politika ve 

kurumsal düzenlemeyi ifade eder. 

Almanya Hükümeti: Yeşil Finans, finans sektörünü düşük karbonlu ve kaynak 

verimli ekonomilere yönelik dönüşüm sürecine ve iklim 

değişikliğine uyum bağlamında dahil etmeye yönelik 

stratejik bir yaklaşımdır. 

Endonezya Finansal 

Hizmetler Kurumu 

(OJK): 

Endonezya'da sürdürülebilir finans, “ekonomik, sosyal ve 

çevresel çıkarlar arasındaki uyumlu bir ilişkiden 

kaynaklanan sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için 

finansal hizmet endüstrisinden kapsamlı destek” olarak 

tanımlanmaktadır. 

Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü 

(OECD): 

Yeşil Finans, “kirliliği ve sera gazı emisyonlarını 

azaltırken ekonomik büyümeyi sağlamak, atıkları en aza 

indirmek ve doğal kaynakların kullanımında verimliliği 

artırmak” için yapılan finansmandır. 

İsviçre Federal Çevre 

Bakanlığı (FOEN): 

Sürdürülebilir finans, tüm risk yönetimi ve karar verme 

süreci boyunca çevresel, sosyal ve yönetişim faktörleri 

göz önünde bulundurularak, olumlu bir çevre yaratan 

sorumlu yatırımları teşvik etmek için sağlanan finansal 

ürün ve hizmetler olarak tanımlanır. 

Birleşmiş Milletler 

Asya ve Pasifik 

Ekonomik ve Sosyal 

Komisyonu (UN 

ESCAP): 

Düşük karbonlu, sosyal açıdan kapsayıcı kalkınmayı 

teşvik etmek için çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik 

ilerlemeyi vurgulayan büyüme. 

OECD: Doğal varlıkların refahımızın dayandığı kaynakları ve 

çevresel hizmetleri sağlamaya devam etmesini sağlarken 

ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi teşvik etmek. 

Dünya Bankası: Doğal kaynakların kullanımında verimli, kirliliği ve 

çevresel etkileri en aza indirdiği için temiz ve doğal 

tehlikeleri ile çevre yönetiminin ve doğal sermayenin 

fiziksel afetleri önlemedeki rolünü hesaba kattığı için 

esnek olan büyüme. 

Kaynak: (United Nations Environment Programme (UNEP), 2016, s. 12-16) 
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Linderberg (2014, s. 2), yeşil finans kavramı kapsamını aşağıdaki üç 

grubu kapsayan yatırımlar ve projeler olarak tanımlamaktadır:  

I. Kamu ve özel yeşil yatırımların (hazırlık ve sermaye maliyetleri 

dahil) finansmanı (su yönetimi veya biyolojik çeşitliliğin ve 

peyzajların korunması gibi çevresel mal ve hizmetler ile enerji 

verimliliği yatırımları gibi çevreye ve iklime verilen zararların 

önlenmesi, en aza indirilmesi ve tazmin edilmesi. 

II. Çevresel ve çevresel zararı azaltma veya uyum projeleri ve 

girişimlerinin (örneğin yenilenebilir enerjiler için tarife garantisi) 

uygulanmasını teşvik eden kamu politikalarının (işletme maliyetleri 

dahil) finansmanı 

III. Yeşil iklim fonu veya yeşil yatırımlara yönelik finansal araçlar 

(örneğin yeşil tahviller ve yeşil fonlar) gibi özellikle yeşil 

yatırımlarla ilgilenen finansal sistem bileşenleri. 

Tüm tanımlar ve argümanlar ışığında, iklim finansını, çevreci finans 

karbon finansı ve sürdürülebilir finans kavramı içerisinde değerIendirmek 

yanlış olmayacağı gibi, yeşil finansı, alt dalları olan karbon finansı veya iklim 

finansı kavramlarına indirgemenin, yeşil finans kavramının kapsamının daha 

geniş olması sebebiyle hatalı olacağı söylenebilir. 

2. YEŞİL FİNANSIN GELİŞİMİ 

2000 yılında BM Binyıl Kalkınma Hedefleri tüm dünya ülkeleri ve 

önde gelen kalkınma kurumları tarafından kabul edilmiştir. Ekonomik, sosyal 

ve çevresel hedefleri içeren bu hedefler farkındalığı artırarak kamuoyunun 

finans sektörünün sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini anlamaları için bir 

çerçeve sağlamışlardır. Binyıl Kalkınma Hedefleri, diğer girişimler için zemin 

hazırlamada da önemli bir nokta olmuştur. Bu hedefler, kuruluşların iklim 

değişikliği, insan hakları ve yolsuzluk gibi konulardaki etkilerini anlamalarına 

ve aktarmalarına yardımcı olan Küresel Raporlama Girişimi'ni içermektedir. 

Bu doğrultuda halihazırda dünyanın en büyük 250 şirketinin %93'ü artık 

sürdürülebilirlik performanslarını Küresel Raporlama Girişimi standartlarını 

kullanarak rapor etmektedirler (Cooper, 2019). Bununla birlikte, ilk olarak 

Avrupa Yatırım Bankası tarafından iklimle ilgili projelerini finanse etmek için 

2007 yılında yeşil tahvil ihraç edilmiş, Tablo 2’de de görülebileceği üzere 

yeşil, sürdürülebilir ve sosyal tahvil piyasaları da özellikle gelişmiş 

piyasalarda son yıllarda aktif hale gelmektedirler. 
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Tablo 2: Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Tahvillerin İşlem Gördükleri Borsalar 
 

Faaliyete Başlayan Borsa Sayısı Toplam Borsa Sayısı 

2020 3 24 

2019 6 21 

2018 6 15 

2017 3 9 

2016 3 6 

2015 3 3 

Kaynak: https://www.climatebonds.net/green-bond-segments-stock-exchanges 

adresinden derlenmiştir.  

Not: İki borsanın faaliyete başlama tarihleri bilinmemektedir, halihazırda yeşil, 

sürdürülebilir veya sosyal tahvillerin işlem gördüğü 26 borsa bulunmaktadır. 

Yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvillerin gelişimi, şirketler ve 

hükümetler için değerli yeni bir finansman aracı oluşturmaktadır. 2018 

yılında, 247 milyar ABD doları değerinde rekor düzeyde yeşil, sosyal veya 

ekonomik sürdürülebilirlik temalı borçlanma aracı ihraç edilmiştir. Son 

yıllarda Çin, sürdürülebilir borcun önemli bir ihraççısı haline gelmiş ve 2021 

yılında 30 milyar ABD dolarından fazla tutarında tahvil satmıştır. Uluslararası 

Sermaye Piyasaları Birliği'nin 2013'teki yeşil tahvil ilkeleri ve İklim 

Tahvilleri Girişimi gibi diğer kuruluşlar piyasanın güçlenmesine yardımcı 

olmuştur (Cooper, 2019).  

3. TEMEL YEŞİL FİNANS ÜRÜN VE HİZMETLERİ 

Yeşil finansal ürünler her geçen gün çeşitlenmekte ve finans 

kuruluşlarının pazar paylarını artırmaları, kârlarını artırmaları, yeni ürünlerle 

müşteri bağlılığı oluşturmaları, çalışan memnuniyetini ve elde tutulma 

sürelerini artırmaları, marka imajlarını geliştirmeleri, çevre dostu dış 

paydaşlarla ilişkileri ve ortaklıkları güçlendirmek için bir fırsat haline 

gelebilmektedir. Olumlu medya ilgisi, hükümetler tarafından verilen faaliyet 

lisanslarını iyileştirmek ve dış çevre dostu paydaşlarla ilişkileri ve ortaklıkları 

güçlendirmek. Tüketicilerin, çevreye karşı hareketlerinin doğa üzerinde etkiye 

neden olduğunu görmeleri çevresel farklılıklarını artırmaktadır. Ayrıca, 

ülkeler de çevre ile ilgili artan sayıda anlaşmalar imzalamaktadırlar. Sonuç 

olarak, finansal ürün ve hizmetler de dahil olmak üzere yeşil ürünlere olan 

talepte önemli bir artış görülmektedir. Bu eğilimin itici güçleri üç kategoriye 

ayrılabilir: 
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I. Çevre bilgisi ve medya kapsamı: Bilgiye kolay erişim ve yüksek 

düzeyde medya kapsamı ile sağlanan çevresel zorlukların 

kaynaklarının ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması. 

II. Çevre bilinci ve kamuoyu: Çevresel sürdürülebilirlik ve çevre 

sorunları hakkında farkındalık için artan düzeyde devlet desteği. 

III. Çevre düzenlemesi ve mevzuatı: Sürdürülebilir olmayan 

uygulamaları yasaklamaya veya çevre pazarlarında daha fazla fiyat 

kesinliği sağlamaya yönelik yasal eylemler (Noh, 2018, s. 47-48). 

Yeşil finans ürünlerini, perakende bankacılık ürünleri, kurumsal 

bankacılık ve yatırım bankacılığı ürünleri, varlık yönetimi ürünleri, 

sigortacılık ürünleri, hava türevleri ve yeşil tahviller olarak gruplandırmak 

mümkündür. 

1.1. Perakende Bankacılık 

Perakende bankacılık sektörünün sunduğu tüketicilerin doğrudan 

ulaşabilecekleri yeşil finans ürünleri arasında yeşil ipotek (green mortgage), 

yeşil ev sermayesi kredileri, yeşil krediler, yeşil araç kredileri ve doğa ile dost 

kredi kartları sayılabilir. Bu kavramlar takip eden başlıklar altında 

detaylandırılmıştır. 

1.1.1. Yeşil İpotek 

Yeşil ipotek, daha enerji verimli bir ev satın alan kişilere daha düşük 

faiz oranı sunan bir ipotek çeşididir. Çoğu durumda, yeşil ipotek almaya hak 

kazanmak için, Bina Enerji Derecelendirmesi (BER) en az B3 veya daha 

yüksek olan bir ev satın alıyor olmanız gerekmekte, bununla birlikte yeni bir 

ev mi yoksa ikinci el bir ev mi satın alıyor olmanız genellikle önemli 

olmamaktadır. Ev, minimum BER şartını karşıladığı sürece, indirimli yeşil 

ipotekten yararlanılabilmektedir (Cassidy, 2021). 

1.1.2. Yeşil Ev Sermayesi Kredileri 

Yeşil ev sermayesi kredileri (green home equity loans) evlerine yeni 

ısıtma veya soğutma sistemleri, pencereler, su ısıtma sistemleri, yalıtım, hava 

ve kanal sızdırmazlığı, güneş ve rüzgâr enerji sistemleri, az sulama gerektiren 

çevre düzenlemeleri ve gaz dönüşümleri gibi konularda tadilat yapacak olan 

kişilere daha düşük oranlarla (ev sermayesi kredilerine göre %15 daha düşük 

olabilmekte) kredi kullanımına olanak sağlayan bir araçtır.  



 

76 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

1.1.3. Yeşil Krediler 

Yeşil kredilerde gelirler yalnızca yeşil projelere tahsis edilmekte, 

gelirler güvenilir bir şekilde izlenip yönetilerek finansman sonrası raporlama 

ile şeffaflık sağlanması amaçlanmaktadır. Yeşil kredi kullanıcıları yeşil 

projeler için fon toplayan şirketler (yalnızca yeşil projeleri yürüten özel 

amaçlı şirketler dahil), yeşil projeler için yatırım fonu ve kredi toplayan finans 

kuruluşları ile yeşil projeler için fon toplayan yerel yönetimlerden 

oluşturmaktadır. 

1.1.4. Yeşil Araç Kredileri 

Yeşil araç kredisi, çevre dostu araçlar veya daha düşük ortalama 

emisyona sahip araçlar için kullanılabilen bir araç finansmanı seçeneğidir. Bu 

yakıt tasarruflu arabalar tipik olarak hibrit veya elektrikli kategorisine 

girmektedirler. Yeşil araç kredileri, faiz indirimleri, uzatılmış geri ödeme 

koşulları ve diğer avantajlar sunarak alışveriş yapanları bu çevre dostu araçları 

değerlendirmeye teşvik etmektedirler. Bunu yaparak, bu krediler yeşil araçları 

kredi kullananlar için daha uygun hale getirmektedirler. Yeşil araç kredileri, 

tipik olarak, daha düşük taban faiz oranları veya oran indirimleri şeklinde 

gelebilecek geleneksel araç kredilerinden daha düşük faiz oranları 

sunmaktadırlar. Yeşil araçlar pahalı olabileceği için, birçok borç veren, aylık 

ödemeyi azaltmak için geleneksel araç kredilerinden daha uzun geri ödeme 

koşulları sunmaktadır. Yeşil araç kredileri, geleneksel araç kredilerinden 

başvurulan kuruluş açısından da farklılaşmaktadır. Bankalardan alınabilecek 

tipik araç kredilerinin aksine, yerel bir kredi birliği aracılığıyla yeşil bir araç 

kredisi bulmak daha mümkündür (Betterton, 2022). 

1.1.5. Doğa ile Dost Kredi Kartları 

Geleneksel kredi kartından farklı olarak doğa ile dost kredi kartları, 

kullanıcıların toplu taşıma harcamaları, elektrik ile şarj etme ödemeleri, 

bisiklet ve mopet alışverişleri, ikinci el giysi ve mobilya alışverişleri, bitki 

bazlı et alışverişleri gibi işlemleri neticesinde puan kazandırmanın yanında 

bazı doğa ile dost kredi kartları, belirli bir harcama tutarı karşılığında ağaç 

dikmeyi taahhüt etmektedirler (Crail & Saks Frankel, 2022).  

1.2. Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı 

Kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığının yeşil finans kapsamında 

değerlendirilebilecek ürünleri arasında yeşil proje finansmanı, yeşil menkul 

kıymetleştirme ürünleri, yeşil risk sermayesi ve yeşil endeksler gösterilebilir. 
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1.2.1. Yeşil Proje Finansmanı 

Yeşil kredi, borçluların gelirleri yalnızca çevresel bir amaca önemli 

katkı sağlayan projeleri finanse etmek için kullanmalarını sağlayan bir 

finansman şeklidir. Bir kredinin yeşil kredi olarak adlandırılabilmesi için, bir 

kredinin aşağıdaki dört temel bileşene dayalı uluslararası bir standart sağlayan 

Yeşil Kredi İlkelerine uygun olarak yapılandırılması gerekir: 

Gelirlerin Kullanımı: Belirlenmiş Yeşil Projeler, borçlu tarafından 

değerlendirilecek, ölçülecek ve raporlanacak net çevresel faydalar 

sağlamalıdır. 

Proje Değerlendirme ve Seçim Süreci: Yeşil kredinin borçlusu, kredi 

geliri alacak projeleri değerlendirmek ve seçmek için nasıl organize edildiğini 

açıkça belirtmelidir. Ayrıca, borçlu uygun projelerin çevresel ve sosyal riskini 

nasıl yöneteceğini açıklar. 

Gelirlerin Yönetimi: Yeşil kredinin gelirleri, şeffaflığı korumak ve 

ürünün bütünlüğünü desteklemek için özel bir hesaba yatırılmalı veya borçlu 

tarafından izlenmelidir. 

Raporlama: İlkeler, niteliksel performans göstergelerinin ve mümkün 

olduğunda niceliksel performans ölçütlerinin (örneğin, enerji kapasitesi, 

elektrik üretimi, azaltılan/önerilen sera gazı emisyonları vb.) (Dünya Bankası, 

2021). 

1.2.2. Yeşil Menkul Kıymetleştirme 

Yeşil menkul kıymetleştirme, adından da anlaşılacağı gibi, yeşil 

finansal varlıkların menkul kıymetleştirilmesi anlamına gelmektedir. Yeşil 

menkul kıymetleştirmenin evrensel olarak kabul edilebilir bir tanımı 

olmamasına rağmen, yeşil menkul kıymetleştirme, kredilerdeki teminatın 

yeşil varlıklar üzerinde olduğu veya nakit akışlarının bir varlık havuzundan 

veya kendileri yeşil olan projelerden üretildiği düzenlemeler olarak 

tanımlanabilir. Fitch Ratings tarafından 2021 yılında yayınlanan yeşil menkul 

kıymetleştirme raporu, yeşil menkul kıymetleştirme ihracının son beş yılda 

artış gösterdiğini ve Çin, Fransa, Hollanda ve ABD'de hacminde önemli bir 

artış olduğunu belirtmektedir (Agarwal, 2021). 

1.2.3. Yeşil Risk Sermayesi 

Bilindiği üzere, yenilikçi start-up şirketlerini finanse etmek için ana 

mekanizmalardan biri risk sermayesidir. Ekolojik iyileştirmeler ve sosyal 

faydalar gibi konularda faaliyet gösterecek yeni girişimler, artan bir şekilde 
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risk sermayesi fonlarına yönelmektedirler (Randjelovic, O’Rourke, & Orsato, 

2003, s. 240-241). Yeşil girişim sermayeleri, girişimciliğin daha yeşil ve daha 

çevre dostu bir iş yönelimi çağrısını yerine getirebileceği, çevresel sorunlara 

pratik ve yenilikçi çözümler sunabileceği risk sermayesi yöntemini temsil 

etmektedir (Mrkajic, Murtinu, & Scalera, 2019, s. 930).  

1.2.4. Yeşil Endeksler 

Piyasa endeksleri, modern finansal piyasalarda önemli bir rol 

oynamaktadır. Üzerine inşa edildikleri ürünler hakkında uygun maliyetli, 

anlaşılması kolay ve kullanılabilir bilgiler sağladıkları için hem kurumsal hem 

de perakende yatırımcılar arasında menkul kıymet arz ve talebini 

yönlendirmeye etkin bir şekilde katkıda bulunurlar. Bu açıdan endeksler, fon 

sektörü tarafından da yatırım stratejileri için ölçüt olarak kullanılmaktadır. 

Yeşil endeksler son zamanlarda (özellikle 2014'ten itibaren) büyük gelişme 

göstermiş olup halihazırda en önemli finans merkezlerinde sunulmaktadırlar. 

Belirli menkul kıymet türlerine (özellikle sabit gelir ve öz sermaye), belirli 

sektörlere (su yönetimi, güneş enerjisi veya yenilenebilir enerjiler gibi) 

odaklanabilir veya daha geniş yeşil sektörü temsil edecek şekilde 

oluşturulabilirler. Bugüne kadar, geleneksel endeks sağlayıcılarının büyük 

çoğunluğu sürdürülebilirlik odaklı veya yeşil eşdeğerleri geliştirmiştir. 

Yeşil endekslere birkaç örnek, S&P Yeşil Tahvil Endeksi (yeşil 

tahvillere odaklanmıştır), S&P Yeşil Proje Tahvil Endeksi (çevresel faydalar 

üreten ancak mutlaka yeşil etiket taşımayan tahvilleri yakalamak için 

tasarlanmıştır) veya S&P 500 Çevresel ve Sosyal Olarak Sorumlu Endeks 

(belirli sosyal ve çevresel kriterleri karşılayan S&P 500 menkul kıymetlerinin 

performansını ölçer) olarak verilebilir (Berrou, Dessertine, & Migliorelli, 

2019, s. 21). 

1.3. Varlık Yönetimi 

Yeşil fonlar ve karbon fonları, varlık yönetimi başlığı altında 

sınıflandırılan yeşil finans ürünleri arasındadır. 

1.3.1. Yeşil Fonlar 

Geleneksel fon endüstrisi de yeşil finansı benimsemiştir. Bunu yapmak 

için ve çalışma şeklini kökten değiştirmeden, fon yöneticileri, çevresel 

hususları yatırım rutinlerine entegre etmek için aşamalı olarak bir dizi 

yaklaşım geliştirdiler. Daha sonra bir yeşil fonu karakterize eden (ve aynı 

zamanda sürdürülebilir finansın diğer dallarında kullanılanlara benzer olan) 
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bu yaklaşımlar, farklı sektörler veya endüstriler içindeki çevresel etki 

açısından enerji verimliliği, tarım veya atık yönetimi gibi iklim değişikliği ve 

çevre için gerekli olan sektörlere yatırım yapmayı içeren temalı stratejilere 

atıfta bulunmaktadır (Berrou, Dessertine, & Migliorelli, 2019, s. 18). 

1.3.2. Karbon Fonları 

Bir karbon fonu, yatırımcılardan mevcut emisyon azaltım projelerinden 

CO2 emisyon azaltım kredileri satın almak veya bir CO2 emisyon azaltım 

kredisi akışı oluşturacak yeni projelere yatırım yapmak için fon toplamaktadır. 

Kyoto hedefleri tarafından yönlendirilen karbon fonlarına sahip ülkelere 

gelince, özel karbon fonları şirketlere uygun maliyetli bir uyum aracı 

önermekte ve ayrıca yatırımcılara kâr getirisi, pazarlama ve kurumsal sosyal 

sorumluluk fırsatları sunmaktadır (Noh, 2018, s. 49). 

1.4. Sigorta 

Sigortacılık sektörünün yeşil araçlar, yeşil evler ve yeşil işletmeler için 

hazırladıkları daha düşük primli sigorta seçenekleri yeşil sigortaları 

oluşturmaktadır. Bunula birlikte, emisyon azaltma ve düşük karbon salınımı 

projelerinin içerdikleri risklere karşın karbon sigortası ürünleri de 

geliştirilmiştir (Insurance Information Institute, 2014). 

1.5. Hava Türevleri 

Faaliyetleri büyük ölçüde hava koşullarına bağlı olan şirketlere 

gelirlerindeki değişkenlikle başa çıkmalarında yardımcı olmak için bir dizi 

türev ürün de oluşturulmuştur. Halihazırda Goldman Sachs tarafından sunulan 

hava durumu türevleri, olumsuz veya öngörülemeyen hava koşullarıyla ilişkili 

riski azaltmak için kullanılabilecek finansal araçlardır. Rüzgâr enerjisi 

türevleri, rüzgâr enerjisi üreticilerinin olumsuz rüzgar koşullarına karşı 

korunmalarını sağlayan benzer araçlardır. Gelirler önceden belirlenmiş bir 

seviyenin altına düşerse ya rüzgâr üreticisine ya da performansın beklentileri 

aşarsa türev sağlayıcılarına ödemeler yapılır. ABN AMRO, Rabobank ve 

Goldman Sachs bu pazarlarda aktiftir (Noh, 2018, s. 50). 

1.6. Yeşil Tahviller 

Yeşil Tahviller, gelirlerin veya eşdeğer bir miktarın münhasıran kısmen 

veya tamamen, yeni ve/veya mevcut uygun Yeşil Projeleri finanse etmek veya 

yeniden finanse etmek için uygulanacağı herhangi bir tahvil türüdür 

(International Capital Market Association, 2021). 
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Yeşil tahvil piyasasının uluslararası kökenleri vardır ve birçok tahvil 

ihraççı türünü kapsar. “Yeşil tahvil” olarak etiketlenen ilk tahvil, 2007 yılında 

Avrupa Yatırım Bankası tarafından ihraç edildi. Diğer uluslarüstü ihraççılar 

arasında, 2013 yılında ilk 1 milyar dolarlık yeşil tahvil ihraç eden Dünya 

Bankası'nın Uluslararası Finans Kurumu kolu bulunmaktadır. Modern bir 

yeşil tahvilin referans örneği, Fransa'nın 2017'de ihraç ettiği 10 milyar 

dolarlık tahvildir. Yeşil tahvillerin kurumsal ve alt egemen ihracı da hızla 

büyümüştür. İlk kurumsal yeşil tahviller Fransız kamu kuruluşu EDF, İsveçli 

emlak geliştirme şirketi Vasakronan ve Bank of America tarafından çıkarıldı. 

Yeşil tahvil etiketini teklif belgelerinde (yani, kendi kendine etiketlemede) 

kullanan ilk ABD belediye tahvili, etiketi piyasa sözleşmesiyle almak yerine 

2013'te Massachusetts tarafından ihraç edilmiştir. 2010 itibariyle federal 

Temiz Yenilenebilir Enerji Tahvilleri ve Nitelikli Enerji Koruma Tahvilleri 

programları, piyasa sözleşmesi tarafından etiketli yeşil tahviller olarak kabul 

edilmektedir (Baker, Bergstresser, George, & Wurgler, 2018, s. 6). 

Halihazırda, dünya piyasalarında dolaşımda olan toplam tahvil hacminin 

123,5 trilyon dolar (SIFMA, 2021, s. 7) olduğu göz önüne alındığında, toplam 

hacmi 116,3 milyar dolar olan dolaşımdaki yeşil tahvil miktarı %1 seviyesinin 

bile altında görülmektedir. Dolaşımda olan yeşil tahvillerin ihraç edildikleri 

para birimleri ve ABD doları cinsinden toplam değerleri takip eden grafikte 

yer almaktadır. 
 

Grafik 1: Para Birimlerine Göre İhraç Edilen Yeşil Tahvillerin ABD Doları 

Cinsinden Değerleri 

 

Kaynak:https://www.climatebonds.net/cbi/pub/data/bonds?items_per_page=All 

adresinden derlenmiştir. 

 

https://www.climatebonds.net/cbi/pub/data/bonds?items_per_page=All
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Halihazırda, dolaşımda olan yeşil tahvilleri dört sınıfa ayırabiliriz: 

1. Standart Yeşil Temalı Tahvil: İhraççıya yeşil tahvil ihracı ile uyumlu 

standart bir borç yükümlülüğü getiren tahvillerdir. 

2. Yeşil Gelir Tahvili: İhraççıya dönmeyen borç yükümlülüğünü ifade 

eden bu tahvil türü, tahvildeki kredi riski, gelir akışları, ücretler, 

vergiler ve benzer ücretler rehinli nakit akışlarına yönelik olmakla 

beraber yeşil tahvil ihracı ile uyumlu, gelirleri ilgili veya ilgisiz yeşil 

projeler için kullanılmaktadır. 

3. Yeşil Proje Tahvili: ihraççıya potansiyel rücu olsun veya olmasın 

yatırımcının proje(ler)in riskine doğrudan maruz kaldığı tek veya 

birden fazla yeşil proje(ler) için proje için yeşil tahvil ile uyumlu 

tahvillerdir.  

4. Yeşil Menkul Kıymetleştirilmiş Tahvil: Çoğu zaman varlıkların nakit 

akışları ilk geri ödeme kaynağını oluşturan bu tahvil çeşidi, 

kapsamlı tahviller, varlığa dayalı menkul kıymetler, irada dayalı 

menkul kıymetler ve diğer menkul kıymetler de dahil olmak üzere 

ve bu araçlarla sınırlandırılmamış ve yeşil tahvillerle 

uyumlulaştırılmış tahvillerdir (International Capital Market 

Association, 2021, s. 8). 

4. YEŞİL AKLAMA RİSKİ 

Özellikle son yıllarda tüketicilerin çevreye saygılı olma davranış ve 

beklentilerinin artmasına paralel olarak şirketlerin bu beklentilere uygun 

yatırım ve dönüşüm kararları almaları gözlenmektedir. Bu noktada, şirketlerin 

yeşil davranışlar sergilemesi yanında şirket ile tüketici arasındaki bilgi akışı 

da önem arz etmektedir. Şirketlerin yeşil aksiyonlarının gerçekten yeşil olup 

olmadığı, tüketici ve yatırımcı gibi paydaşlar nezdinde dikkate alınan bir 

durumdur. Yeşil aklama (greenwashing) kavramı, kurumların tüketicileri 

çevresel performansları veya bir ürün veya hizmetin çevresel faydaları 

hakkında yanıltıcı bir şekilde yönlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır 

(Delmas & Cuerel Burbano, 2011, s. 64) .  

Yeşil finans piyasasında yeşil aklama riski, piyasanın gelişmesi 

doğrultusunda giderek artmaktadır. Nitekim, evrensel tanımların ve 

standartların eksikliği, finansal piyasalarda yeşilin ne anlama geldiğine dair 

çeşitli olası yorumlara yol açması bu riski büyütmektedir. Bu nedenle, 

sürdürülebilirlikle ilgili sertifikasyonlar ve değerlendirmeler pazarı gelişmeye 

devam ederken, yeşil olarak pazarlanan finansal menkul kıymetlerin, ürün ve 
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hizmetlerin çevresel etkilerine ilişkin iletişim düzenlemelerinin de daha katı 

hale gelmesi beklenmelidir (Berrou, Dessertine, & Migliorelli, 2019, s. 50). 

SONUÇ 

Yeşil finans, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bireysel ve 

kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmekte olan yatırım ve fon sağlama 

biçimi olarak büyümekte olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Günümüzde iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesine paralel olarak 

sosyal medyanın toplumu bilinçlendirmedeki etkinliği, sürdürülebilir finans 

konusunda tüketicilerin yönelim ve taleplerini de şekillendirmektedir. 

Tüketicilerin, yeşil ürünlere, doğa ile dost projelere ve yeşil yatırım 

alternatiflerine olan talebi gün geçtikçe artmaktadır. Bu talebin dünyada ve 

özellikle Türkiye’de kısmen karşılandığı görülmektedir. 

Özellikle son yıllarda, Türkiye’de çevreci politikalar artarak 

uygulamaya konulmaktadır. 2017 yılında uygulamaya konulan sıfır atık 

projesi ile Türkiye, sürdürülebilir gelişme yolunda önemli bir adım atmıştır. 

Bu düşünce çerçevesinde, 29 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismi 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kaynakları, toplam kurulu 

elektrik gücünün %52,5’ini oluşturmaktadır (Erkul Kaya, 2021). Bu durum, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde paylarının artması 

anlamına gelmekle birlikte, bu yatırımlara sağlanacak fonların doğrudan 

“yeşil finans” kapsamında değerlendirilmesini de sağlamaktadır.  

Dünya tahvil piyasası içerisinde yeşil tahvillerin oranı, son yıllarda artış 

göstermesine karşın %1 seviyesindedir. Türkiye’de ilk yeşil tahvil ihracının 

2020 yılında gerçekleştiği (Yapı Kredi Bankası, 2020) bilinmektedir. 

Günümüze kadar geçen sürede, Türk lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin, 

Dünya genelinde ihraç edilen yeşil tahviller arasında son sıralarda yer alması, 

Türkiye Devleti’nin karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmaları, 

sıfır atık projesi, yenilenebilir enerji üretim payının artırılması gibi politikaları 

ile uyumlu olmamakla birlikte, yeşil tahvil ihraç eden ülkelerden biri olması, 

diğer yeşil finans ürünlerinin oluşturulmasına yön gösterici olmaktadır. 

Perakende bankacılık alanında gelişmiş ülkelerde sunulan yeşil finans 

ürünleri, pek çok banka ve kuruluş tarafından aktif bir şekilde pazarlanmakta 

ve tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bu bakımdan yeşil ev kredisi, 

yeşil ev sermayesi kredileri ve yeşil araç kredileri ürünleri Türkiye’de son 

yıllarda tüketicilerin kullanımına sunulan hizmetler arasında yer almakla 
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birlikte bilinirliği son derece düşük ürünler arasında yer almaktadır. Tüketici 

ürünlerinin çeşitliliği artırılarak etkin bir şekilde tanıtımlarının yapılması, 

yeşil finans ürünlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. 

Sürdürülebilir finans kapsamında değerlendirdiğimiz yeşil finans 

ürünleri, bize miras kalan gezegenimizi mümkün olan en yaşanabilir şekilde 

bizden sonraki nesillere aktarabilmemize yardımcı olabilecek yöntemlerdir. 

Bu kapsamda, ülkeler, kuruluşlar ve tüketicilerin, sürdürülebilir ekonomiyi 

geliştirmek, karbon salınımını azaltmak, temiz su kaynaklarını korumak, 

enerjiyi verimli kullanmak gibi gayeleri gerçekleştirmek amacıyla bu 

ürünlerin kullanımını artırmaları gerekmektedir. 
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GİRİŞ  
İşletmeler, giderek kısalan teknoloji ve ürün yaşam döngülerine, 

değişen tüketici tercihlerine ve ticari faaliyetlerin uluslararasılaşmasına 
stratejik olarak tepki vermek ve zorlukları kabul etmek zorundadırlar 
(Balderjahn, vd. 1996). Bu anlamda işletmeler, yenilikçi ürün ve hizmetler 
geliştirerek ve pazarlayarak, özel piyasa koşullarına yanıt verebilir ve böylece 
uzun vadede rekabet edebilirliklerini sağlayabilirler (Steenkamp, vd. 1999, 
Langerak ve Hulting, 2006, Uzkurt, 2008). Fakat şirketler, ancak pazar 
tarafından kabul görülürlerse yenilikleri aracılığıyla kar elde edebilirler 
(Meffert, vd. 2008). Yenilikçi tüketiciler, yenilikçi ürünlerin pazarda 
yayılması için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, yeni ürünlerin pazarda 
başarılı olabilmesi için yenilikçi tüketicilerin davranışlarını anlamak 
önemlidir (Foxall, 1984: 92, Li, vd.2014). Günümüzde, dünya ekonomisinde 
önemli yenilikler (innovasyonlar) gerçekleştirilmektedir. Yenilikler genellikle 
işletmeler tarafından özgün ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlansa da, her 
zaman yeniliğin pazarda yüksek düzeyde kabul göreceği anlamına gelmez 
(Calantone, vd. 2006), hatta olumsuz süreçler yaşanmaktadır (Alan ve 
Yeloğlu, 2013). Yeni ürün değerlendirmesi ve benimseme kararının 
belirleyicileri hakkında bilgiye sahip olmak,  yeniliğin başarısı için gerekli ön 
koşulları oluşturmaktadır (Götze, 2010). Bu çalışma, bu sorunu ele alarak 
tüketici yenilikçiliği için teorik olarak önemli terimler türetmektedir. Amaca 
uygun olarak, kuramsal çerçevenin içeriğini; yenilik kavramı, yeniliklerin 
yayılması ve benimsenmesi, tüketici yenilikçiliğinin ölçülmesi ve yenilikçilik 
ölçekleri  oluşturmaktadır. 

1. YENİLİK KAVRAMI 
Latince “Innovatus“ kelimesinden türetilen “inovasyon“, kökeni 

itibariyle Türkçe’de yenilik veya yenilenme olarak kullanılır ve yeni 
yöntemlerin sosyal, kültürel ve idari ortama girmesi anlamına gelmektedir 
(Elçi, 2014: 4, Birekul, 2016:181). Rogers'a (2003) göre yenilik, bireylerin 
yeni olarak algıladıkları herhangi bir fikir, eylem veya nesne anlamına gelir. 
Kotler vd. (2005) göre tüketicilerin yeni olarak algıladıkları bir fikir, hizmet, 
ürün veya teknolojidir. Tanımların ortak noktası, yeniliklerin faydalar ve 
avantajlar getirmesi gerektiğidir. Bu çalışmada “inovasyon” kelimesi yerine 
benzer çalışmalarda yaygın olarak kullanılan ve Türkçedeki en yakın anlamı 
içeren “yenilik” kullanılmıştır.  

Yenilik kavramının farklı disiplinlerde farklı tanımları olduğu için 
evrensel bir yenilik tanımı bulunmamaktadır (Hausschild ve Salomo, 2007: 3-
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4, Liftin, 2000:9, Brockhoff, 1999:35-38, Rogers, 2003:36): mühendislerin 
çalışmalarında inovasyon kavramı teknolojik ürün, süreç veya Ar-Ge 
çalışmalarını içerirken, ekonomi ve sosyal bilimler yaklaşımında ekonomik 
büyüme, refah düzeyleri ve üretkenliği içerir (Drucker, 1974: 67). Ekonomi 
alanında ise, ürün ve pazar odaklı bir bakış açısıyla yeniliğinin toplum ve 
bireyler üzerindeki kişisel ve kültürel etkisine odaklanılmaktadır (Karaarslan, 
2012: 4). Bu çalışmada, pazarlama ve yönetim disiplinleri odaklı işletme 
yönlü bir yaklaşım izlenmektedir. 

Sosyal bilim çalışmalarında yenilik kavramını ilk kez Schumpeter 
(1910) çalışmıştır ve yeniliğin ekonomik "kalkınmanın itici gücü" olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu anlamda şirketlerin başarılı olmasında, rekabet gücünü 
korumasında ve artırmasında önemli bir temel oluşturduğunu ifade etmiştir 
(Schumpeter, 1982:137). Ayrıca “yeni bir şey yapmanın veya daha önce 
yapılmış şeyleri yeni bir şekilde yapmanın” ve bunları pazarlanabilir ürünlere 
dönüştürmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Rakiplere göre rekabet 
avantajı ve rekabet gücü elde etmek için ise, yeniliklerin sürekliliği her zaman 
sağlanıyor olmalıdır (Schumpeter (2010: 95).  

Kotler et al. (1999: 603), çalışmalarında yenilik ve buluş kavramlarını 
birbirinden ayıran noktalara odaklanmaktadır. Kotler'e göre yenilik 
kavramında belirleyici olan fikir değil, fikri ekonomik değere de 
dönüştürülebilen pazarlanabilir ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine 
dönüştürme süreci olmaktır. Schumpeter bu durumu: "Buluş mutlaka yeniliği 
tetiklemez" şeklinde vurgulamıştır (Schumpeter, 2010:91). 

Mohr et al. (2009:9) ise yeniliği, müşteriler ve üreticiler için katma 
değer olarak tanımlamaktadır. Bunun yani sıra, yeniliğin ticarileşmesi ve 
toplumsal fayda sağlaması önemli özelliklerdir (Uzkurt, 2008:1). Bu özellikler 
de yeniliği buluştan ayırmaktadır (Hausschildt, 1997:19). 

Ancak, teknik yeniliklerin iletilmesi zordur ve çoğu zaman 
doğrulanamaz. Teknik yeniliklerin faydalarının algılanması ancak satın alma 
yoluyla ölçülebilir ve artırılabilir (Pohl, 1996:18). 

Rogers (1962, 2003), yenilik kavramını daha geniş bir şekilde 
tanımlamaktadır ve “Diffusion of Innovations” adlı temel çalışmasında, 
tüketici davranışı teorisi için önemli olan yenilik kavramının göreceli ve öznel 
boyutuna atıfta bulunmaktadır. Rogers ve Frombach için yenilik, bir birey, 
grup veya toplum tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, uygulama veya 
nesne olmaktadır (Rogers, 2003:36, Frombach, 1993:22, Kılıçer ve Odabaşı, 
2010). Yazarlar teknik değişime değil, yeniliğin farkındalığına ve onun 
göreceli boyutuna odaklanmaya çalışırlar. Bu anlamda, bir fikir birey 
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tarafından ne zaman yeni olarak algılanırsa o zaman o fikir bir yeniliktir 
(Rogers ve Shoemaker, 1971:19, Pohl 1994, Hausschildt 1997, Frombach, 
1993:22, Rogers, 2003:12; Köse, 2012). Yeniliği Kotler (2002: 355) ve 
Blackwell vd. (2006: 544) benzer şekilde tanımlar ve bireyin bir ürün, hizmet 
veya fikri yeni olarak algılamasını içermektedir. Bu tanıma göre yeni tanımı 
öznel olup kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Doyle'a göre bir 
yeniliğin farklı uygulamaları olabilir; hem yeni bir ürün hem de yeni bir 
pazarın, yeni pazar bölümlerinin ve pazarlama kavramlarının veya yeni bir 
organizasyon biçiminin geliştirilmesi olabilir. Ancak bu yeniliklerle pazarda 
her zaman yeni müşteri faydaları yaratmak gerekmektedir (Carslon ve 
Wilmot, 2006: 6). 

Cooper ve Kleinschmidt (1995), yenilik kabul sürecinde işletme ve 
tüketiciler arasındaki farka odaklanmaktadırlar. Tüketiciler için yeniliklerin, 
önceki ürün veya süreçten temel olarak farklı olması kanısındadırlar; ancak o 
zaman yeni bir ürün olarak kabul edilebilirler (Hausschildt, 1997:6, Homburg 
ve Krohmer, 2006:568). Bu nedenle, yeniliğin mevcut tüketici davranışı 
üzerinde etkisi olduğundan tüketici davranışını değiştirmek zorunludur” 
(Hoyer ve Macinnis, 2007:423, Robertson, 1971:7). Özetle, önemli olan 
yenilik kavramında işletme ve tüketici davranışı ile ilgili objektif bir tanım 
değil, daha çok potansiyel tüketiciler tarafından yeniliğin algılanması 
(Robertson, 1971: 21) ve yeni müşteri değerinin yaratılmasıdır (Carslon ve 
Wilmot, 2006: 6). Bu anlamda, Schumpeter'in yenilik teorisinin mucidi olarak 
yenilik kavramı tanımlaması, yeniliklerin toplumsal düzeyde kabulü ve 
uyarlanmasında önemli bir eksiklik göstermektedir ve daha geniş bir anlamda 
değerlendirilmelidir. Çünkü çoğu yeniliğin başarısızlığı, yeniliğin uygulama 
ve kabul sorunlarından kaynaklanmaktadır (Sheth, 1989:1). 

1.1. Yenilik çeşitleri  
Yenilikçilik tanımı konusunda fikir birliği yoktur (Roehrich, 2004:19). 

Bunun yerine yenilikler, özelliklerine göre tanımlanır ve sınıflandırılmaktadır  
(Roger ve Shoemaker, 1971: 2). Tüketici davranışı bağlamında yenilik 
araştırmaları, bir yandan yeniliklerin adaptasyonunun teşviki ve önlenmesi, 
diğer yandan ise yeniliklerin gelişme derecesine veya mevcut durumun 
değişimine göre ikiye ayrılmaktadır. 

Tüketici davranışı bağlamında, yenilik çeşitli özelliklere göre farklılık 
göstermektedir: maliyetler, verimlilik, risk/belirsizlik, iletişim, uyumluluk, 
karmaşıklık, bilimsel durum, algılanan avantaj (gözlemlenebilirlik, 
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doğrulanabilirlik), zamanlama, taahhüt / söz verme ve kişiler arası ilişkiler 
(Zaltman ve diğerleri, 1973:10). 

1.1.1. Ürün-Süreç- Sosyal ve Pazarlama Yenilikleri  
Literatürde çok geniş bir yenilik türleri sınıflandırması bulunmaktadır. 

Yeniliklerin sınıflandırılması ürün ve hizmet, süreç ve teknolojik süreç, 
organizasyonel, pazarlama, marka, tasarım, paketleme, endüstri oluşturma ve 
performans arttırıcı yenilikler şeklinde olmaktadır. Literatürde sıklıkla dört 
yenilik türü görülmektedir: 

• Ürün ve hizmet yeniliği, ürünün performansını artırmak amacıyla 
yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini/iyileştirilmesini içeren 
inovasyon süreçleri ile ilgilidir (Boone, 2000: 552, Kırım, 2006: 19, 
Oslo Manual, 2005,  Güleş ve Bülbül, 2004:134, Vatan, 2010:31, 
Bhoovaraghavan vd.,  1996:233).  

• Süreç yeniliği, günümüzde çevre kirliliği açısından özellikle önemli 
olduklarından ve aynı zamanda rekabet ve maliyet avantajları 
sağladığından, üretim veya proses geliştirmenin verimliliğini artırma 
amacına yönelik inovasyon süreçlerini içermektedir (Esrara ve 
Galini, 1996: 723, Mosey, 2005: 115, Papinniemi, 1999: 96, 
Bergfors ve Larsson, 2009: 262, Cooper, 1998: 499, Baily vd., 
1985:610).  

• Sosyal yenilikler, insanları etkileyen yeniliklerle ilgilidir. Kişileri, 
grupları ve kuruluşları içerir ve çalışan memnuniyeti gibi sosyal 
hedeflerle uyumlu yenilik süreçlerini kapsamaktadır (Esch, 
2016:130) 

• Pazarlama yenilikleri, satışları artırmayı ve pazar ve müşteri 
ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamayı amaçlayan 
süreçlerdir. Ayrıca, pazarlama karması içindeki yenilik süreçlerini 
içermektedir (Wan, 2005: 262, Toraman vd., 2009: 103, Erarslan 
vd.,  2009: 13, Xu vd., 2006: 18). 

 

1.1.2. Yönetim Yenilikleri  
Yenilik kavramı işletmelerin yeni bir şey üretmeye zorlayan ve bunun 

sonucunda rekabet güçlerinin artırmasını sağlayan itici bir güç olmaktadır. 
Özellikle teknoloji alanındaki yeniliklerin çokluğu pek çok gelişmeyi de 
beraberinde getirmektedir. Bir yenilik geliştirirken iki tür yenilik arasında 
ayrıma gidilmektedir; Yönetim sürecinin üreticiden mi yoksa tüketiciden mi 
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başladığına bağlı olmaktadır.  Bu bağlamda aşağıdaki yönetim yenilikleri ayırt 
edilebilir; 

• Teknoloji İtişli Yenilik (technology push-innovation): teknolojiyi 
ilerletmek için yapılan yenilikleri içerir (Ar-Ge çalışmaları 
yardımıyla oluşturulan yeni fikirler) ve 

• Talep Çekişli Yenilik (market/ demand pull-innovation): talebi 
artırmaya yönelik yenilikler icerir (Utterback 1971, DoS 1982). 

 
Yenilikler, motive edici faktörlerine bağlı olarak farklılık gösterir ve 

genellikle piyasa (market-pull) veya üretici (technology-push) tarafından 
tetiklenmektedir. Bu nedenle, ürün yeniliği tüketici sorunlarının çözümüne 
(Trommsdorf ve Steinhoff, 2007:24), tüketici için yeni ihtiyaçlar yaratmaya 
(Teknoloji İtişli Yenilik) veya mevcut ihtiyaçları karşılamaya (Talep Çekişli 
Yenilikler) odaklamak son derece önemlidir (Hausschildt et. al., 2007:9, 
Helm, 2009:260). 

Bu anlamda, tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçladıkları için talep- çekişli yeniliklerin başarılı olması muhtemeldir. 
Teknoloji itişli yeniliklerde ise tamamen farklıdır, çünkü öncellikle talebin 
yaratılması gerekmektedir. Bu nedenle, teknoloji odaklı yeniliklerde, teknoloji 
özerk bir faktördür (Dos, 1982:149) ve yenilik, teknoloji tarafından pazara 
"itilir". Dezavantajı ise teknolojinin pasif olması ve piyasa koşullarına 
mekanik olarak tepki vermesidir. Buna karşılık, talep çekiçli yenilikler pazara 
“çekilerek” piyasaya sürülür ve teknoloji, talebe göre kolayca uyarlanabilir ve 
uygulanabilinir.  

Örnek olarak, Apple'ın ürünleri, bir teknoloji itme stratejisinin işe 
yarayabileceğini göstermektedir. Şirket pazar araştırması yapmamaktadır. 
Ancak bununla birlikte, firmaların çoğu için pazar talebi, ürün planlamasında 
önemli bir faktördür (Mowery ve Rosenberg, 1979) ve ayrıca birçok firma ve 
araştırmacı tarafından talep fonksiyonlarını tahmin etmek için 
kullanılmaktadır. 

Teknoloji-itişli ve talep-çekişli stratejileri, daha önce tartışıldığı gibi, 
yeniliğin itici güçleri olarak görülse de, hangi stratejinin yenilikten 
kaynaklandığını belirlemek zordur. Hausschildt'e (1997:8) göre, başarılı 
yenilikler her iki stratejinin birleşimine dayanmaktadır.  
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1.1.3. Yenilik Motifleri  
Bir ürün, tüketicilere belirli bir fayda sağlar ve ihtiyaçlarını karşılar. Bu 

anlamda bir ürün bir özellik paketi olarak görülebilir (Brockhoff, 1999:12-13, 
Homburg ve Krohmer, 2006:563). Bu çalışmada yeni ürün, tüketici ihtiyaçları 
odaklı bir anlayışla tüketicinin yeni olarak algıladığı ürün olarak ele 
alınmaktadır. Bu anlamda ürün ve yenilik tanımlarına göre ürün yeniliği,  
tüketici tarafından yeni olarak algılanan ve müşteri ihtiyaçlarına yeni 
çözümler sunan bir ürün olarak görülmektedir (Hauschildt ve Salomo, 
2007:9). 

Ürün yenilikleri kullanım özelliklerine göre fonksiyonel, hedonik ve 
sembolik yeniliklerine sınıflandırılmaktadır (Hoyer ve Macinnis, 2007:425-
426; Kavak vd., 2016:98): 

• Fonksiyonel yenilik, fonksiyonel faydalara yöneliktir. Dolayısıyla 
kullanışlılık, rahatlık, kullanım, rahatlık, konfor, kalite gibi 
özellikleri içermektedir. 

• Hedonistik yenilik, duygusal faydalara yöneliktir. Bunlar çeşitlilik, 
eğlence, macera, zevk, yaratıcılık vb. arama özellikleri 
kapsamaktadır.  

• Sembolik yenilik, sembolik avantajlara yönelik amaçlar güder ve 
statü, prestij, imaj, aidiyet duygusu ve prestij gibi özellikleri 
içermektedir.  

1.1.4. Yenilik derecesi  
Yeniliğin kullanımına göre sınıflandırılmanın yanı sıra yenilikler, 

yenilik derecesine göre de farklılaştırılmaktadır (Schmalen ve Pechtl, 
1996:822; Binsack, 2003:19). Ancak yeniliğin karmaşıklığı ve çok 
boyutluluğu olması nedeniyle yenilgi belirli bir derecede sınıflandırmak 
zordur (Binsack, 2003: 19). Bu nedenle pazar (Chady ve Tellis, 1998), 
teknolojiyi (Garcia ve Calantone, 2002: 112-113), organizasyon (Hauschildt) 
ve Schlaak, 2001: 170) ve kurumsal çevre (Salomo 2003: 405) gibi farklı 
boyutları kullanarak sınıflandırılmaktır.  

Tüketici davranışı çerçevesinde bu tür sınıflandırmalarda literatürde 
sıklıkla Robertson Continuum Modeli (1971) yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu 
model, yeniliklerin kullanım ve tüketim alışkanlıklarına göre (Robertson, 
1971: 15-16) ve mevcut davranış alışkanlıklarını ne kadar ısrarlı takip 
ettiklerine bağlı olarak üç kategoride sınıflandırmaktadır: Sürekli, dinamik ve 
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aralıklı yenilikler (Robertson, 1971:1-2, Blackwell vd., 2006:546, Peace, 
2001:7).  

• Devamlı (Sürekli) Yenilik, ürün değişikliği olmaksızın mevcut bir 
ürünün müşteri ihtiyaçlarına göre değiştirilmesini (ürün iyileştirme 
ve geliştirme) içerir ve bu nedenle tüketicinin mevcut kullanım 
davranışı üzerinde çok az veya hiç etkisi yoktur. 

• Dinamik Sürekli Yenilik, mevcut ürün özellikleri değiştirerek yeni 
bir ürünün yaratılmasını içerir ve böylece tüketicinin mevcut 
kullanım davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır.  

• Devamsız (Aralıklı -Süreksiz- Radikal) Yenilik, yeni ürünlerin 
üretilmesi demektir ve bu ürünlerin daha önce deneyimlenil-
mediğinden yeni tüketici davranışları gerektirmektedir.  

Yenilik düzeyi arttıkça, yeniliği ve onun kullanımından ortaya çıkacak 
faydalar zor değerlendirilir. Algılanan risk, yenilik düzeyiyle yakından 
ilişkilidir. Yenilik düzeyi artıkça algılanan risk artmaktadır (Rogers, 2003:6). 
Bu nedenle ürün değerlendirmesi için yüksek bir öğrenme çabası gerekli ve 
kaçınılmazdır. Ancak, bu bilgi edinme süreci çok zaman alıcı ve maliyetli 
olduğu için, tüketicinin yeniliği kabul sürecini uzatabilir veya tüketicinin buna 
tamamen karşı çıkmasına neden olabilir (Ram ve Sheth, 1989: 6).  

Günümüzde yenilik fikri sadece teknik ilerleme sağlayan ürünler için 
değil, aynı zamanda çevre dostu ürünler için de önemlidir. Çevre dostu ve 
ekolojik ürünler etik tüketimin bir parçası olarak, genellikle sosyal sorumluluk 
bilincine sahip tüketicilerin tüketim davranışlarıyla ilişkilendirilmektedir. Etik 
tüketim, çevreyi koruma (enerji tasarrufu, geri dönüşüm) ve hayvan koruma 
gibi etik yönlerle ilgili olan sosyal, organik ve ekolojik ürünlerin satın 
alınmasını içermektedir (Doane, 2001; Staufer, 2015:21). Radikal- ekolojik 
ürün yenilikleri, e-mobilite, hibrit veya hidrojen araçları gibi yeni 
teknolojilerin kullanımını içerir ve talebi tahmin etmeyi zorlaştırmaktadır. 
Ancak diğer inovasyon türlerinin aksine, radikal (devamsız) yenilikler yüksek 
bir kar potansiyeline sahiptir ve bir şirketin başarısı için uzun vadeli ve 
stratejik avantajlar sağlayabilmektedir. Fakat ayni zamanda, bu tür radikal 
yenilikler, şirketin organizasyonunda değişiklik yapılmasını, yeni iş 
alanlarının oluşturulmasını ve eski süreçlerin aşılmasını gerektirmekte 
(O'Connor ve McDermott, 2004: 11) ve dolayısıyla yüksek risk 
barındırmaktadır (O'Connor ve McDermott, 2004:11). Örneğin, elektrikli 
araçlar mevcut değer zincircilerini değiştirmektedir (Schott ve diğerleri, 
2012:7). Mevcut pazar yapıları (müşteriler ve rakip teknolojiler) engel 
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oluşturduğundan teknoloji ve finansman açısından yeni altyapı oluşturulmalı 
ve elektrikli araçlar mevcut ağlara entegre edilmelidir.   

2. YENİLİKLERİN YAYILMASI VE BENİMSENMESİ  
Bu bölümde iki önemli terimin birbirinden ayirt edilebilmesi adına, 

detaylı şekilde açıklanacaktır.  Bunlar benimseme (adoption) ve yeniliğin 
yayılması (difüzyon) olan araştırma çeşitleridir. Bu terimlerin odağı 
yeniliklerdir, ancak farklı perspektiflerden değerlendirilmektedir (Rogers 
2003:5, Harms 2002:59, Liftin 2000:21).  

Difüzyon araştırması, pazardaki yeniliğin zamansal yayılması 
(difüzyon) süreciyle ilgili iken (makro seviyesi), diğer benimseme ise bir 
yeniliğin birey tarafından kabulü veya reddetmesi ile yeniliği satın alma 
güdülerine ve motiflerine (mikro seviyesine) odaklanmaktadır (Robertson, 
1971:56,77, Rogers, 1962:76, Schmalen, 1993:513, Dobre vd., 2009:19-20). 
Bu bireysel karar süreci, benimseme süreci olarak adlandırılmaktadır (Rogers, 
2003:2003:14, Lilien vd., 1992:461).  

2.1. İlk çalışmalar  
İlk olarak 1903 yılında, Yeniliklerin yayılması ile ilgili Tarde “Ortaya 

çıkan 100 yenilikten 90 tanesi unutulurken neden herkes tarafından 10 tanesi 
yayılmaktadır?” sorusunu ele almıştır (Kılıçer ve Odabaşı, 2010:150) ve 
yeniliklerin yayılımında etkisi olan sosyal ve fiziksel faktörler belirlenmeye 
çalışmıştır. Çalışmanın sonucunda yeniliğin yayılması ile ilgili yeni bir fikrin 
zaman içerisinde benimsenme oranını gösteren S-Eğrisini ortaya koymuştur 
(Rogers, 2003:40-41). Ayrıca bireylerin yeniliği, başkalarını taklit ederek 
öğrendiğini belirterek günümüzün yeniliği benimseme kavramını ortaya 
koymuştur (Tarde, 1903).  
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Şekil 1. S-Eğrisi (Kaynak: Rogers, 2003:11) 

Yukarıda görüldüğü üzere, S-Eğrisi sosyal ortamda bir yeniliğin zaman 
içerisinde benimseyiciler tarafından benimsenme düzeyini ifade etmektedir 
(Odabaşı ve Kılıçer, 2010:150). S-Eğrisi, üç evreden oluşmaktadır. Yavaş 
başlayıp, sonrasında hızlanan ve sona doğru bir durgunlaşan bir eğri 
görülmektedir. Yenilik yayılma hızına bağlı olarak, eğrinin düz olması 
yeniliğin yavaş kabul edildiğini, dik olması ise hızlı benimsendiğini 
göstermektedir (Weinstein, 2004). 

Günümüzde S-eğrisi, birçok toplum tarafından yeniliklerin yayılma 
hızını ve benimsenme sürecini göstermektedir (Rogers, 2003: 11). 
Yeniliklerin yayılma teorisi uzun yıllar çeşitli araştırmalar (tarım, coğrafya, 
sosyoloji, eğitim, iletişim, sağlık, pazarlama ve yönetim, Rogers, 2003) 
sonrası 1960'lı yıllarda önemli dönüm noktası yaşamış ve tüketici 
davranışlarıyla ilişkilendirilmeye başlanmıştır (Mahajan vd., 1990:1, Kambar, 
2016:99).  

2.2. Rogers’ Yeniliklerin Yayılma Modeli  
Difüzyon teorisinin temeli, 1962 yılında Rogers'ın yayınlamış olduğu 

çalışmalara dayanmaktadır. Rogers çiftliklerde gözlemlediğinden ilham 
alarak, çiftçilerin tarımsal yeniliklere olumlu getirilerine rağmen neden 
reddettiklerini incelemiştir. Daha önceki çalışmalarda elde edilen  sonuçlarla 
benzer tespitlere ulaşmıştır.  Elde ettiği yeni bulgularla günümüzde halen 
geçerli olan yayılma teorisini geliştirmiştir ve Tarde’nin S-eğrisini 
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destekleyen bulgulara ulaşmıştır. Rogers (2003), yeniliğin yayılması adlı 
çalışmasında yayılma terimini “yeniliğin bir sosyal sistemin üyeleri arasında 
belli kanallar yoluyla zaman içinde iletilmesi süreci” olarak tanımlamaktadır 
(Rogers, 2003:5). Böylece vurgulanmak istenen, yeniliğin ana unsurlarıdır. 
Bunlar; yeniliğin kendisi, yenilik hakkında bilginin sosyal sistem üyelerine 
yayılmasını sağlayan farklı iletişim kanalları ve zamandır (Mahajan, 1990:1, 
Rogers 2003:11). 

Rogers’a göre, yenilik, iletişim kanalları, zaman ve sosyal sistem 
yeniliğin yayılmasını etkileyen  dört ana öğedir (Rogers, 2003:36, Köse, 
2012). 

• Yenilik, birey tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, nesne ya da 
bir uygulamadır. 

• İletişim kanalı, yenilik fikrinin bireylere aktarma sürecidir. 
• Zaman, benimseme zaman süresidir ve yenilik ile ilgili ilk fikirden 

başlayıp yeniliğe karşı tutum ile sonuçlanır. 
• Sosyal sistem, ortak hedeflere ulaşabilmek için birbirleriyle 

bağlantılı birimlerin oluşturduğu sistemdir. 

2.3. Yenilik karar süreci 
Yeniliği benimseme sürecini gösteren çalışmalarda, farklı modeller 

bulunmaktadir (Rogers, 2003, Silverstone ve Haddon, 1993, Lancaster ve 
Masingham, 2010, Bass, 1969). Rogers’ın modeli satın alma kararına 
odaklanmakta ve yeniliğe uyumluluğunu içermektedir. 

 
Şekil 2. Rogers’ Yenilik Karar Süreci Aşamaları (Kaynak: Rogers, 2003:170) 
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• Bilgi; yenilik ve işlevleri hakkında bilgilendirme aşamasıdır. 
• İkna olma; yeniliğin avantajlarını ortaya çıkarıp, ürüne ihtiyaç 

uyandırılması ve olası endişelerin giderilme aşamasıdır. Bu aşamada 
yeniliğe karşı olumlu ya da olumuz tutum oluşmaktadır. 

• Karar; daha önce oluşmuş olan tutum, gerçek eyleme çevrildiği  ve 
yeniliği kabul ya da ret kararı verilme aşamasıdır.  

• Uygulama; verilen kararın neticesiyle daha fazla bilgi ve tecrübenin 
kazanıldığı evredir. 

• Doğrulama; verilmiş karar için destekleyici bilgilerin arandığı ve 
doğrulanmaya çalışıldığı aşamadır.  

Yeniliğin benimseme süreci yeniliğin algılanmasıyla başlamaktadır.  
Bir yeniliğin algılanması için ön koşul, tatmin edilmemiş bir ihtiyaç ya da bir 
tüketici problemi (Rogers, 2003:172, Bagozzi ve Lee, 1999: 219) ve bir 
yeniliğin problem çözücü bir potansiyele sahip olabilmesidir (Kollmann, 
1998:5). Tüketici, yeniliğin ihtiyaç tatminini veya problem çözme 
potansiyelini görmediğinde, yeniliğe yönelik seçici uyaranları ortadan 
kaldırmaktadır (Kroeber-Riehr ve Weinberg, 2003:274). Rogers bilgi terimini 
“awareness-knowledge, how-to-knowledge ve principle-knowledge” olarak 
ayırmaktadır (Rogers, 2003:172-173). Birincisi, bir yeniliğin varoluşunun 
bilgisini anlatırken, ikinci terim, bunun doğru bir şekilde uygulanma bilgisini 
kapsamaktadır. Üçüncüsü ise bir yenilik hakkında temel bilgileri (nasıl 
çalıştığına dair temel bilgileri) tanımlamaktadır ancak benimsenme için 
gerekli olmamaktadır. Bu karar sürecinde oldukça önemli olan ise, temel 
bilginin eksikliği artıkça, yenilik yanlış anlaşılabilir ve reddedilebilir (Rogers, 
2003:173). 

Gerekli olan ilgi uyandırıldıktan sonra tüketiciler, yeniliğin getireceği 
faydayı ve maliyeti tahmin edebilmek için ek bilgi toplamakta ve fikir 
oluşturma ve ikna olma aşaması içerisinde yeniliği değerlendirmek için 
Rogers’ın (2003) yenilik karakteristiklerini kullanmaktadırlar. Bu analize 
dayanarak üçüncü aşamada ise, tüketiciler yeniliği kabul edip etmeyeceğine 
karar vermekte (karar aşaması) ve tutum gerçek eyleme dönüştürülmektedir 
(uygulama). Olumlu bir değerlendirme durumunda, yenilik sürekli olarak 
benimsenmekte ve rutin hale gelmektedir (Rogers ve Shoemaker, 1971, 
Rogers, 2003, Pohl, 1994, Kleinschmidt vd., 1996). Olumsuz bir 
değerlendirme Rogers tarafından aktif reddetme ve pasif reddetme olarak 
ayırılmaktadır (Rogers, 2003:178). Aktif reddetme bilinçli değerlendirmelerin 
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sonucu oluşurken, pasif reddetme ise bireyin yeniliği hiç düşünmediği zaman 
ortaya çıkmasıdır.  

Yeniliğin bireyler tarafından gerçek kullanımı ancak uygulama 
aşamasında gerçekleşmektedir. Bu aşama ilk çalışmalarda dâhil olmayan 
(Rogers, 1962, Rogers ve Shoemaker, 1971) fakat yayılımın önemli bir 
özelliği olan re-invention kavramını da kapsamaktadır. Re-invention kavramı, 
bir yeniliğin kullanıcılar tarafından benimsenmesi ve uygulanması sırasında 
değişebildiği olgusunu tanımlamakta ve yayılma sürecinin dinamik doğasını 
vurgulamaktadır. Rogers’a göre bir yenilik,  bireylerin ihtiyaçlarına ne kadar 
esnek uyarlanabilirse, o kadar çok bireye hitap edebilmekte ve yeniliği farklı 
kullanımlar için daha kolay adapte edebilmektedir (Rogers, 2003:183). 

Son olarak, onay aşamasında birey vermiş olduğu karara uygun 
destekleyici bilgiler aramaktadır. Festinger’in Bilişsel Uyumsuzluk karar 
verme teorisine (Theory of Cognitive dissonance, 1957) uygun olarak bireyin 
kararını değiştirmeye veya sorgulamaya yönelik bilgileri görmezlikten gelip, 
aktif bir şekilde kararını destekleyici bilgileri arayacağı düşünülmektedir. 
Fakat kararı sorgulayıcı bilgiler çoğunlukta olduğunda, benimseme davranışın 
iptali (discontinuance) gerçekleşebilir. Rogers (2003:190-191) benimseme 
reddini ikiye ayırmaktadır: Değiştirme (replacement) ve inancını yitirme, düş 
kırıklığı (disenchantment). Değiştirme şeklinde birey eski yeniliği daha iyi ve 
verimli olarak algıladığı bir yenilik ile değiştirmektedir. Düş kırıklığında ise 
hayal kırıklığından dolayı benimseme ret edilmektedir.   

Yeniliği benimseme süreci, bireyin farklı aşamalardan geçerek karar 
vermesini kapsadığından satın alma karar sürecinin özel bir örneğidir. 
Aşamalı bir süreç olmasından dolayı yenilikçi şirketlerin pazarlama 
departmanlarının farklı aşamalarda uygun pazarlama stratejileri oluşturmasına 
fırsat vermektedir. Uygun pazarlama yöntemleriyle potansiyel tüketicilerin 
olası tepkilerine cevap verebilmek hedeflenilmektedir (Harms, 2002:65). 
Aşamalı modeller basitleştirilmiş, ideal-tipli süreçler olarak yeniliği 
benimsemede yer alan karmaşık zihinsel süreçleri anlamaya yardımcı 
olmaktadır (Rogers, 2003:195). Fakat aşamalar arasındaki örtüşmeler ve geri 
bildirimlerin  çok keskin görülmemesi gerektiği gibi bunların ampirik olarak 
kanıtlanması da zordur (Rogers ve Shoemaker, 1971:100). Bireylerin 
benimseme şekli ve aşamaların sırası kültürel farklılıklarından dolayı 
değişebilmektedir. Örneğin, kolektivist kültürlerde çevre baskısından dolayı 
bireylerin yeniliği önce uygulayıp daha sonra yenilik hakkında fikir 
oluşturması mümkündür (Rogers, 2003: 178-179). 
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Şekil 2 de görüldüğü üzere, yenilik karar verme sürecinde kişinin 
sosyal faktörlerinin de benimseme sürecini etkilediğini göstermektedir. 
Özellikle, son iki aşama olan uygulama ve doğrulama aşamaları yenilik karar 
süreci araştırmasında şimdiye kadar ihmal edilmiştir (Königstorfer, 2008:43). 
Yenilik benimseme hızı kişinin özelliklerine, yenilik yatkınlığına ve bunun 
iletişim şekline bağlı olmaktadır (Rogers, 2003:214-215, Laurent ve Kapferer, 
1985). 

Yeniliği benimseme sürecinde en önemli aşamalar yeniliği algılama ve 
ikna olma aşamasıdır (Spreng vd., 1996). Örnek olarak, elektrikli araçlar gibi 
karmaşık ve dinamik yeniliklerde, risk düzeyi yüksek ve bilgi 
gereksiniminden fazla olduğundan benimseme süreci daha uzun 
olabilmektedir. Sürekli yeniliklerde ise mevcut bilişsel işlevlerle nispeten 
yüksek bir uyumluluk derecesi ve benzer deneyimler görüldüğünden, yeniliği 
benimseme karar sürecinde belirli aşamaları atlayarak veya hızlı geçerek 
benimseme süreci kısalabilir. Ayrıca yeniliğin iyi bir iletişim kanalıyla 
gerçekleşmesi faydalı olacağından yayılmayı artırmaktadır (Rogers, 
2003:213). Bu anlamda elektrikli araçlar için yeniliğin işlevleri ve işleyişi 
öğrenilmesi gerektiğinden yeniliği benimseme sürecinin tamamlanması ve 
hiçbir aşamanın atlanılmaması gerekmektedir. 

2.4.  Benimsemeyi Etkileyen Faktörler 
Benimsemeyi etkileyen faktörler, tüketicinin yeniliklere karşı 

değerlendirmelerini olumlu ve olumsuz olarak etkilemektedir. Faktörler; 
ürünün göreceli avantajı, uygunluğu, denenebilirliği, karmaşıklığı, 
gözlemlenebilirliği şeklinde (Rogers, 2003: 15-16) ve yeniliklerin tüketiciler 
tarafından neden farklı kabul görüldüklerini açıklamaktadır.  

• Göreceli avantaj; bir önceki ürünle karşılaştırıldığında yeniliğin 
getirdiği avantaj ve üstünlük durumlarını içermektedir (ekonomik 
avantajları, sosyal prestij vb.).  Benimseme üzerinde olumlu etkisi 
vardır. 

• Uygunluk; yeni ürünün önceki değerlere ve deneyime olan 
tutarlılığıdır. Uyum derecesi yüksek olduğunda benimseme üzerinde 
olumlu etkisi vardır. 

• Karmaşıklık; kullanım güçlüğünü içermekte ve ekonomik, sosyo-
psikolojik, fiziksel, fonksiyonel vb. risk düzeylerinin benimsemesi 
üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. 
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• Denenebilirlik (Deneme kolaylığı); yeniliğin sınırlı olarak deneme 
ve yanılma olasılığıdır ve benimseme üzerinde olumlu etkisi 
bulunmaktadır.  

• Gözlemlenebilirlik; başkaları tarafından yeniliğin kullanıldığının 
görülmesi ve yeniliğin algılanmasıdır. Benimseme üzerinde olumlu 
etkisi bulunmaktadır. 

Yeniliğin karmaşıklık özelliği tüketicinin algıladığı risk ile yakından 
bağlantılıdır. Her yeniliğin tüm özellikleri ve işlevleri tüketici tarafından 
bilinmediğinden veya algılanamadığından bir belirsizlik içermektedir. 
Dolaysıyla algılanan risk boyutu yenilik benimseme sürecinde önemli bir 
engel oluşturmaktadır  (Sheth ve Ram, 1987:7-8). 

2.5. Yenilikleri benimseme düzeyine göre sınıflandırma 
Makro seviyede bakıldığında önemli soru bir yeniliğin belirli bir sosyal 

sistemin tamamında nasıl yayıldığıdır. Başarılı bir yenilik, karakteristik bir S-
eğrisi gösterir (bkz. Şekil 1): Başlangıçta yenilik yayılmanın eğrisi nispeten 
düşük olsa da kritik Trade-off (değiş-tokuş) seviyesine ulaştıktan sonra eğim 
keskin bir şekilde yükselmektedir. Bahsedilen kritik trade-off noktasına 
ulaşıldığında, sistemdeki yenilik kendini yaymaya devam etmektedir. 
Yayılma işleminin sonuna doğru “son geç benimseyenler” de yeniliği 
benimser ve eğri zamanla kademeli olarak azalmaktadır.  

Rogers’a (1995) göre, yeniliği benimseyenlerin yayılma eğrisi zaman 
içerisinde normal dağılım göstermektedir. Rogers (2003:280-287), bireylerin 
yenilikleri benimseme zamanının ortalama ve standart sapmasını baz alarak, 
beş farklı benimseme kategorisi tanımlamıştır. Kategoriler sadece benimseme 
zamanına göre değil, sosyo-ekonomik statüleri, kişilik özellikleri ve iletişim 
davranışları da dikkate alınmıştır: yenilikçiler, ilk benimseyenler, ilk 
çoğunluk, geç çoğunluk ve geride kalanlar.  
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Şekil 3. Yeniliği Benimseme Eğrisi (Kaynak: Rogers, 2003:281) 

 
• Yenilikçiler, benimseyenlerin ilk %2,5'idir ve yeniliği ilk 

benimseyen kişilerdir. Bu “yenilikçiler” yüksek risk almaktan 
çekinmeyen ve yeni fikirlere açık vizyon sahibi kişilerdir. Ayrıca 
genellikle geniş (ve çeşitli coğrafi yerlerde) çevresi olduğundan yeni 
fikirleri kendi sosyal sistemine enjekte edebilecek iyi bir 
konumdadırlar (Rogers, 2003:282-283). 

• İlk benimseyenler (% 13,5) ise yerel sosyal sistemlerin daha güçlü 
entegre olması nedeniyle yayılma sürecinde önemli bir rol oynar ve 
öncüler olarak tanımlanırlar. Bu kişilere sosyal sistemdeki diğer 
üyeler tarafından saygı duyulur, bu kişilerden sıkça yenilikler 
hakkında bilgi ve tavsiye alınır ve onların deneyimlerine güvenilir, 
dolayısıyla “ilk benimseyenler” grubu yenilikleri kabul sürecinde 
önemli bir örnek oluştururlar ve yol gösterirler (Rogers, 2003:283). 

• İlk çoğunluk, yenilik kritik trade-off seviyesine ulaştığı anda büyük 
bir grup (%34) tarafından benimsenmesidir. Bu büyük çoğunluk ilk 
benimseyenler gibi fikir liderleri değildirler, yeniliklere karşı daha 
temkinli davranırlar. Fakat ilk benimseyenlerin seçimlerini ve 
kararlarını gözlemleyip kararlarını verdikten sonra, çevreleri geniş 
olduğundan yeniliğin yayılmasına yardımcı olmaktadırlar (Rogers, 
2003:283-284). 
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• Geç çoğunluk (%34), toplumun önemli kısmının yeniliği 
benimsemesini bekler ve yeniliklere karşı şüpheci ve çekingen 
davranırlar. “Geç Çoğunluk” yeniliklere genellikle çok güçlü 
ekonomik veya sosyal baskı nedeniyle uyum sağlar. Geç uyum 
nedenleri ise geç çoğunluğun diğerlerinin aksine nispeten kıt 
kaynaklara sahip oldukları ve bu nedenle belirsizliği kabul etmek 
istememeleridir (Rogers, 2003:284). 

• Geride kalanlar (%16) gelenekselilerdir ve en son yeniliğe uyum 
sağlayanlardır. Yeniliklere ve değişime karşı önyargılı olup, 
geçmişe bağlı ve sosyal sisteme entegre yaşamazlar. “Gelenekçiler” 
kendileri yeniliği benimsemeden önce başkaları tarafından 
denenmesini ve sonuçlarını görmek istemektedir. Geç çoğunluğun 
kaynaklarından daha da sınırlı kaynaklarla sahip olduklarından 
yanlış kararlar vermek istemezler (Rogers, 2003:284–285). 

3. TÜKETİCİ YENİLİKCİLİĞİN ÖLÇÜLMESİ VE 
YENİLİKCİLİK ÖLÇEKLERİ   

Yenilikçilik, kişisel özellik veya satın alma davranışı olarak 
tanımlanmaktadır (Foxall, 1984). Tüketici yenilikçiliği ile ilgili literatürde 
kabul görmüş üç temel yaklaşım vardır (Bartels ve Reinder, 2011). Bunlar, 
kişilik temelli yenilikçilik, ürün temelli ya da ilgi alanına özgü yenilikçiliktir 
ve gerçekleştirilmiş yenilikçi davranıştır. 

Bunlardan ilki olan kişilik temelli yenilikçilik, Midley ve Dowling 
(1978:229) modelidir. Tüketici yenilikçiliği kişinin şahsi özelliklerine, ürün 
grubuna ilgisine, deneyimlerine ve durumsal etkilerine dayandığını ve 
bunların yeniliği benimseme zamanını belirlediğini göstermektedir. 
Araştırmacılar, yenilikçiliği doğuştan (innate) ve gerçekleştirilmiş (actualized) 
olarak ayırmışlardır. Doğuştan yenilikçilik “bireyin yeni fikirlere açık olma ve 
yenilik kararını başkalarının tecrübelerinden bağımsız olarak verme düzeyi” 
olarak tanımlanmaktadır (Midgley and Dowling, 1978:236; Eryiğit ve Kavak; 
2011:97; Uğur ve Turan, 2016).  

Hirunyawipada ve Paswan (2006) göre doğuştan yenilikçilik yenilikçi 
tüketici davranışı ile ilgili iyi bir gösterge değildir. Goldsmith ve Hofacker 
(1991:211), Midgley ve Dowling’ten (1978) farklı olarak ürün temelli 
yenilikçilik yaklaşımı ile tüketicilerin ürün ya da ürün kategorisine bağlı 
olarak yenilikçilik düzeyinin değişebileceğini savunmaktadır. Onlara göre 
belirli bir ürün grubuna ilgili olan ve bu gruba ilişkin bilgi düzeyi yüksek olan 
kişi, yüksek yenilikçilik düzeyi gösterecektir. “İlgi alanına özgü̈ yenilikçilik” 
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yenilikçi davranışı doğuştan yenilikçiliğe göre daha iyi tahmin etmektedir 
(Eryiğit ve Kavak, 2011:97; Goldsmith ve Flynn, 1992; Hirunyawipada ve 
Paswan, 2006; Hoffman ve Soyez, 2009).  Grewal vd. (2003) göre bir ürüne 
olan yenilikçi tutum, başka bir ürün grubunda aynı yenilikçi tutumu 
göstermeyebilir. Fakat genelde benzer özelliklerde olan ürün kategorilerde 
benzer yenilikçi davranışları beklenebilir (Goldsmith ve Foxall, 2003:323). İm 
vd. (2003) göre ise tüketici yenilikçiliği, önceki tercih ve satın alma 
alışkanlıkları yerine yeni ve farklı ürünler satın almayı tercih etmektir. 
Manning vd. (1995) ve Hirschmann (1980), yenilikçiliği farklı olanları arama 
arzusu olarak tanımlamış ve tüketicilerin yeni ürünler hakkında bilgi edinme 
güdüsünü açıkladığını da eklemiştir. Üçüncü yaklaşım; Hirschman’a göre 
(1980) yenilikçi davranış, eyleme geçip yenilik arayışı gerçekleşen davranıştır 
ve yeni ürün hakkında bilgi toplamayı, ardından benimseyip ve kullanılmasını 
içermektedir. Bu anlamda, yenilikçi tüketicilerin girişimci tutkuları 
bulunmaktadır (Goldsmith ve Hofacker, 1991).    

Tüketici yenilikçiliğinin ölçülmesine yönelik çalışmalar devam etmekle 
birlikte, 1900’li yıllarda başlamıştır ve 1960’lı yıllarda yoğunlaşmıştır.  
Rogers (1962) yenilikleri benimseme zamanına göre bireyleri beş kategoriye 
sınıflandırmıştır ve yenilikçiliğin normal dağılım gösterdiğini belirtmiştir. 
Hirschmann (1980) ve Martinez vd., (1998) çalışmalarında benzer sonuçlara 
ulaşmadıkları için Rogers’in çalışmalarını eleştirmişlerdir. Hirschmann (1980) 
tüketicileri üç kategoriye ayırmıştır, bunlar benimseyiciler, dolaylı yenilikçiler 
ve kullanıcılardır. Yenilikçilik eğilimini ölçmek için çok sayıda ölçek 
geliştirilmiştir (Midgley ve Dowling, 1978, Goldsmith ve Hofacker, 1991, 
Venkatraman ve Price, 1991, Flynn ve Goldsmith, 1993, Im vd.,  2007).  
Tüketici yenilikçiliği genel olarak tutum ölçekleriyle veya yeniliğin 
benimseme (yayılma) modellerini kullanarak belirlenmektedir.  

Tüketici yenilikçiliğini ölçerken tutum ölçekleri kullanan en önemli 
ölçeklerdir. Bu ölçekleri aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür (Eryiğit ve 
Kavak, 2011:99; Kavak vd., 2016:95):  

• Kişisel Yenilikçilik Ölçeği (Midgley ve Dowling, 1978:236), 
ölçeğin temelinde tüketicinin doğuştan (innate) gelen yenilikçiliği 
olduğudur ve bu bir kişilik özelliği oluşturduğudur.  

• İlgi Alanına Özgü Yenilikçilik Ölçeği (Goldsmith ve Hofacker, 
1991), ölçeğin temelinde tüketicinin belirli ürün kategorisindeki 
yeni ürünlere karşı olan tutumu vardır. 
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• Hazcı ve Sosyal Yenilikçilik Ölçeği (Roehrich, 1995), ölçeğin 
temelinde yenilikçiliğin temelinde iki merkezi ihtiyaç oluşturan 
hazcı yenilikçilik ve sosyal yenilikçilik yer almaktadır. Birinde 
uyarılma ihtiyacı ön plandayken diğerinde ise benzersizlik ihtiyacı 
ele alınmaktadır.  

• Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği Ölçeği (Vandecasteele ve 
Geuens, 2010), ölçeğin temelinde yenilikçiliğin temelinde sosyal, 
fonksiyonel, hedonik ve bilişsel yenilikçilik güdüsü olduğu vardır.  

• Tüketici yenilikçiliği davranışını ölçerken yeniliğin benimseme 
modellerini kullanan en önemli ölçekler Rogers’ ve Bass ’in 
modelleridir (Bradly ve Steward, 2003, Eryiğit ve Kavak 2011:99). 
Bu modellere ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir: 

• Bass Modeli, benimseyenleri yenilikçi ve taklitçi olarak 
sınıflandırmaktadır.  Fark ise yenilikçilerin kitle iletişimden, 
taklitçiler ise kulaktan dolma iletişimden etkilendikleridir. 

• Rogers modelin en büyük eksiği ise tüm yenilikler için beş 
kategorinin olduğu ve yayılma sürecinin normal dağılım gösterdiği 
varsayımıdır.  Çok sayıda çalışmaların gösterdiği üzere, farklı 
ürünler için benimseme zamanları farklı olmaktadır (Mahajan vd., 
1990, Martinez vd., 1998, Eryiğit ve Kavak, 2008, Eryiğit ve Kavak, 
2011).  

Literatürde, genel hatlarıyla yukarıda açıklanmış olan yenilikçiliği, en 
iyi ölçen dört ölçek bulunmaktadır (Kılıçer ve Odabaşı, 2010; Goldsmith ve 
Foxall, 2003): 

I. Jackson Kişilik Envanteri (Jackson Personality Inventory),  
II. Kirton Yenilik Benimseme Envanteri (Kirton Adaption-Innovation 

Inventory),  
III. NEO Kişilik Envanteri (NEO Personality Inventory), 
IV. Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (Innovativeness Scale). 

 

Tüketici Yenilikçiliği ile ilgili literatürde çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Tablo 1’de konuya ilişkin araştırma uygulama alanları, 
metodoloji ve araştırma sonucunda elde edilen bulgular özet halinde 
sunulmuştur (Kavak vd., 2016).   
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Tablo 1. Tüketici Yenilikçiliği ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar 
Araştırmacılar Uygulama Alanı/ İçerik Bulgular 
Grewal vd. 
(2000) 

ABD, n=224 öğrenci. 
Tutumların sosyal kimlik 
işlevi ölçeği. 

Farklı iki ürün grubunda sosyal 
benlik, yenilikçilik ve fikir liderliği 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. İki 
ürün grubunda sosyal kimlik 
fonksiyonunun yenilikçilik ve fikir 
liderliği üzerinde güçlü bir etkisi 
olduğu tespit edilmiştir.  

Wood ve Swait 
(2002) 

ABD, n= 408 tüketici. 
Ürün: cep telefonu. 
Metot: conjoint analizi, 
multi-nominal logit 
(MNL) 

Genel tüketiciler değişim ihtiyacı ve 
düşünme ihtiyacına göre 
sınıflandırmışlardır, Cep telefonları 
için küresel yenilikçiliğin 
benimsemedeki yeni davranış̧ seklini 
öngördüğünü bulmuştur. 

Im vd. (2003) ABD, n=296 ev halkı 
paneli. Metot: En küçük 
kareler yöntemi. 

Kişisel özelliklerin ve küresel 
yenilikçiliğin, yeniliği benimseme 
davranışı üzerindeki etkisini tespit 
etmeyi amaçlamaktadır. Tüketici 
yenilikçiliği ile ürünü benimseme 
arasında zayıf fakat anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Ayrıca genç ve 
gelirleri yüksek olan tüketiciler daha 
yenilikçi oldukları tespit edilmiştir. 

Lassar vd. 
(2005) 

ABD, n=349 öğrenci. 
TAM model. Metot: 
Logistic Regression. 

Tüketici yenilikçiliği, kişisel 
özellikler ile internet bankacılığını 
benimseme arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktadır. Araştırmada 
doğuştan gelen tüketici yenilikçiliği, 
genel yenilikçilik ve internet alanına 
özgü yenilikçiliği ayırmaktadır. 
Internet alanına özgü yenilikçiliği ile 
Online bankacılık arasında pozitif bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Genel 
yenilikçilik ve online bankacılık 
arasında ise negatif ilişki olduğu 
görülmüştür.  

Hirunyawipada 
ve Paswan 
(2006) 

ABD, n=746 öğrenci. 13 
faklı yenilikçilik boyut. 
Ürün, yüksek teknolojili 
elektronik ürünleri (DVD 
yazıcı, wireless 
kulaklık). İlgi alanına 
özel yenilikçilik DSI 
ölçeği. Yöntem; 
Yenilikçi davranış 
kesitsel crosssectional). 
ölçümü. (Kesit ölçüm: 

Tüketici yenilikçiliği ve algılanan 
riskin yeni ürün benimseme davranışı 
üzerindeki etkisini incelemektedir. 
Algılanan sosyal ve fiziksel risk ile 
bilgi arayışının arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Finansal risk, bilgi arayışı boyutu 
negatif yönde etkilemektedir. 
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geçmişteki yenilikçi 
davranışın gelecekteki 
yenilikçi davranışın bir 
göstergesi olduğu 
varsayılmaktadır 
Metot: Yapısal eşitlik 
modeli.   

Henry Xie 
(2008) 

Literatür incelemesi. 
 

Tüketici yenilikçiliği ile tüketicilerin 
marka genişlemesini kabulünü 
araştırmaktadır. Bu boyutlar arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca ürün bilgisi ve 
kişilerarası iletişim de boyutlar 
arasındaki anlamlı ilişkiyi 
güçlendirdiği tespit edilmiştir. 

Aydın (2009) Türkiye, n=626 öğrenci. 
Araştırma metodu: 
Yapısal eşitlik modeli. 

Tüketici yenilikçiliği ve kişisel 
özelliklerin yenilikçilik boyutu 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Tüketici yenilikçiliğinin hem kişisel 
hem de belirli bir ürün kategorisi 
düzeyinde incelerken, Kişisel 
yenilikçiliğin yenilik kullanımında, 
tüketici yenilikçiliğini pozitif yönde 
etkilemektedir. 

Eun Park vd. 
(2010) 

Çin, n= 451 üniversite 
öğrencisi. Tüketici 
Tarzları Envanteri 
(TTE= CSI Consumer 
Style Inventory). Metot: 
Yapısal eşitlik modeli. 

Tüketici yenilikçiliği (duyusal ve 
bilişsel) ve alışveriş ̧ stili ilişkisi 
araştırılmıştır. Bilişsel yenilikçiler 
için kalite bilinci, fiyat bilincinin 
önemli olduğu tespit edilmiştir. 
Duyusal yenilikçilerin ise marka 
bilinci, moda bilinci ve marka 
sadakati ne sahip olduğu 
bulunmuştur. 

Kılıçer ve 
Odabaşı (2010) 

Türkiye, n=343 
üniversite öğrencisi. 
Hurt, Joseph ve Cook 
(1977), Bireysel 
Yenilikçilik Ölçeğin 
Türkçe uyarlanması.  

Uyarlanan ölçeğin güvenirlilik ve 
geçerliliği araştırılmıştır. Türkçe 
akademik çalışmalarda kullanılabilir 
olduğu tespit edilmiştir. 

Ho ve Wu 
(2010) 

Taiwan, n= 255. Bireysel 
Yenilikçilik Ölçeği. 

Tüketici yeniliğinin ve yeni urun 
özelliklerinin, yeniliği 
benimsemedeki tüketici niyetine 
etkisini incelemektedir. Ürün: iPad, 
Tüketici yenilikçiliği ve algılanan 
yeni ürün özelliklerinin yeni 
ürünlerin benimsenme üzerinde etkisi 
olduğu tespit edilmiştir.  
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Eryiğit ve 
Kavak (2011) 

Türkiye, n= 287 
Tüketici. Yenilikçilik 
Ölçeği: Bass yayılma 
modeli,  Doğuştan 
yenilikçilik ölçeği.  

Yenilikçi davranışı satın alma zamanı 
olarak tanımlamıştır. 
Tüketici yenilikçiliği Bass yayılma 
modeli, ilgi alanına özgü̈ yenilikçilik 
ölçeğin ve doğuştan yenilikçilik 
ölçeğin ile belirlenip, tutum ve 
davranış ölçümlerinin sonuçlarını 
karşılaştırmıştır. Yenilikçiliği ölçen 
tutum ölçeklerinin yeniden 
geliştirilmesi gerektiği önerilmiştir.  

Çiftçi (2012) Türkiye, n=400. Nitel 
çalışma. Metot: Yapısal 
eşitlik modeli. 

İşletmenin ve tüketicilerin yenilik 
düzeyinin tüketicilerin yeni ürünlere 
uyum sağlama tutumları üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Hazcı tüketici 
yenilikçiliğinin yeni ürünün kabulüne 
yönelik tüketici tutumları üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu 
bulunmuştur. 

Alan ve 
Yeloğlu (2013) 

Literatür incelemesi. Markalaşma ve yenilikçilik 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. 

Özoğlu ve 
Bülbül (2013) 

Türkiye, n=402. Bireysel 
Yenilikçilik Ölçeği. 
Metot: Yapısal eşitlik 
modeli. 

Güdülenmiş̧ tüketici yenilikçiliği, 
algılanan risk ve satın alma davranışı 
arasında olan ilişkiyi araştırmıştır. 
Tüketici yenilikçiliği ile satın alma 
davranışı arasında pozitif ilişki tespit 
edilmiştir. Tüketici yenilikçiliği ile 
algılanan risk arasında negatif ilişki 
bulunmuştur. Algılanan risk ile satın 
alma davranışı arasında da negatif 
ilişki bulunmuştur. 

Akdoğan ve 
Karaarslan 
(2013) 

Literatür incelemesi. Tüketici yenilikçiliğinin tanımı, 
tarihsel değişimi ve ölçeklerini 
araştırmaktadır. Yapılacak çalışmalar 
için önerilerde bulunmaktadır.  

Demireli 
(2014) 

Türkiye, n=324 
akademisyen. Metot: 
Regresyon analizi. 

Sosyal ve hedonistik yenilik davranışı 
ile gönüllü basit yaşam tarzı boyutları 
arasındaki bağlantı incelenmiştir. Bu 
boyutların arasında ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. 

Kavak vd., 
(2016) 

Türkiye, n=348 akıllı 
telefon kullanıcısı. 
Yenilikçilik Ölçeği Bass 
modeli.  

Yeniliği benimseyen kategoriler 
bütüncül ve analitik yaklaşım 
açısından belirlenmektedir ve 
demografik değişkenlere göre 
farklılıkları araştırılmaktadır. 
Düşünme tarzı açısından, yenilikçiler 
ve takipçiler arasında ve erken 
benimseyenler ve takipçiler arasında 
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anlamlı bir fark bulunmuştur. Yeni 
ürünü erken benimseyenlerin 
bütüncül, geç benimseyenlerin ise 
analitik düşündükleri bulunmuştur.  

Genç vd., 
(2017) 

Türkiye, n=806 öğrenci. 
Bireysel yenilikçilik 
ölçeği.  

Bireysel yenilikçilik düzeylerinin 
demografik değişkenlere göre 
farklılığını araştırmaktadır. 
Öğrencilerin yenilik düzeyleri 
çoğunlukla “sorgulayıcı” olduğu 
bulunmuştur. Yenilik düzeyleri ile 
cinsiyet, okul ve bölümleri arasında 
anlamlı farklılıklar gözlenilmiştir.  

Paşalıoğlu ve 
Cengiz (2019) 

Türkiye, n=179.  Tüketicilerin elektrikli araba satın 
alma niyetini etkileyen faktörler 
incelenmiştir. Tüketici 
yenilikçiliğinin elektrikli otomobil 
satın alma niyeti üzerinde etkisi 
bulunmuştur.  

Küçükkambak 
ve Armağan 
(2021) 

Türkiye, n=809, 
Güdülenmiş Tüketici 
Yenilikçiliği Ölçeği. 

Kişisel değerler ile inovasyon 
eğilimleri arasındaki bağlantılar ve 
demografik özellikler ile inovasyon 
eğilimleri arasındaki farklar 
araştırılmıştır. Yenilikçilik eğilimleri 
ve demografik özellikler arasında 
farklılıklar yani sıra kişisel değerler 
ve yenilikçilik eğilimleri arası 
anlamlı ilişki gözlenilmiştir. 

Demirgüneş ve 
Özoğlu (2021) 

Türkiye, n= 411 öğrenci. 
Yenilik arayışına yönelik 
ölçek ve Bağımlı 
yenilikçilik ölçeği.  

Yenilik arayan ve bağımlı 
yenilikçilerin tüketici davranışlarının 
satın alma karar tarzı üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Tüketici karar 
verme tarzlarının, bireyin yenilik 
arayış eğilimine ve bağımlı yenilikçi 
(“başkalarının tecrübelerinden 
bağımsız olmama”) davranışına göre 
farklı yönlerde ve derecede 
etkilendiği görülmüştür. 

Özdemir-
Öztürk (2022) 

Türkiye-Almanya, 
n=1070. Teknolojiye 
Hazır Bulunuşluk (TRI) 
ölçeği.  

Potansiyel yenilikçi tüketicilerin 
elektrikli araçların kabulüne ilişkin 
bir araştırma. Kişisel yenilik derecesi 
ile yeniliği kullanım niyeti arası 
anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. 
Ayrıca kişisel yenilik derecesinin 
davranışsal kullanım niyetini olumlu 
yönde etkilediği bulunmuştur.  

Kaynak: Tablo araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 
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Tüketici yenilikçiliği çoğunlukla anket tekniği yoluyla farklı 
ölçekler kullanılarak ölçülmüştür. Tüketici Yenilikçiliği ile ilgili 
ölçekler hakkında kapsamlı literatür taraması Roehrich (2004) 
tarafından yapılmıştır. Roehrich, yenilikçi satın alma eğilimini ölçmek 
için kullanılan boyutları Tablo 2’deki gibi özetlemiştir. 

Tablo 2. Yenilikçilik Ölçeklerindeki Boyutlar 
Boyutlar  Ölçekler 

Yeniliğin cazibesi (hedonik boyut) 

Leavitt ve Walton 1975; Hurt, Joseph 

ve Cook 1977; Raju 1980; Goldsmith 

ve Hofacker 1991; Manning vd.1995; 

Baumgartner ve Steenkamp 1996; 

Tellis, Yin ve Bell 2009; 

Vandecasteele ve Geuens 2010. 

Diğerlerinin görüsü̈ önemsenmesi (sosyal 

boyut) 

Leavitt ve Walton 1975; Manning, 

Bearden ve Madden 1995; Le Louarn 

(1997); Vandecasteele ve Geuens 

2010. 

Risk ve başarıya karşı Tutum 

Leavitt ve Walton 1975; Le Locan 

1997; Le Louarn (1997);  Tellis, Yin 

ve Bell 2009. 

Yaratıcılık 

Kirton 1976; Hurt, Joseph ve Cook 

1977; Midgley ve Dowling, 1978; 

Girardi vd. 2005. 

Kaynak: Akdoğan ve Karaarslan, 2013:12, Roehrich 2004:675 

Literatürde genellikle yenilikçi davranışları etkileyen boyutların 
fonksiyonel, hedonik, bilişsel ve sosyal güdüler olarak ortaya konulduğu 
görülmektedir (Rogers, 2003, Roehrich, 2004). Goldsmith ve Hofacker (1991) 
tarafından geliştirilen ölçme aracı bu alandaki öncü çalışmalardan biridir ve 
yeniliği ilgi alanına özel bir şekilde ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda, 
ölçek zaman içinde farklı araştırmacılar tarafından farklı ürünlere 
uyarlanmıştır (Goldsmith ve Flynn, 1993; Coward vd., 2008). Ayrıca Midgley 
ve Dowling (1978) tarafından geliştirilen ve insanların doğuştan gelen bazı 
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kişisel özellikleri nedeniyle yenilikçi davranışlar sergilediğini varsayan ölçek 
sıklıkla çeşitli uyarlamalar yapılarak kullanılmaktadır (Venkatraman, 1991; 
Lee, vd., 2007). Ancak, bireylerin yeniliğe yönelik yenilikçi tutum ve 
davranışları genellikle farklı kavramlar olarak ele alınıp farklı ölçeklerle 
çalışılsa da, yapılan araştırmalar tutum ve davranışlar arasındaki ilişkinin 
oldukça yüksek olduğunu göstermiştir (Ajzen ve Fishbein, 1977). 

SONUÇ  
Bu araştırma, tüketici yenilikçiliğinin terimlerini incelemiş ve  

kuramsal çerçeveyi oluşturmuştur. Yeniliklerin başarısız olmasının bir 
numaralı nedeni, işletmelerin tüketici ihtiyaçlarını belirleyememesinden 
kaynaklıdır (Bartels ve Reinders, 2011). Tüketici yenilikçiliğini, yenilik karar 
süreçlerine bağlamak, ihtiyaçların daha iyi tanımlanmasına ve daha spesifik 
pazar bölümlerinin oluşturulmasına yardımcı olacaktır.  

Çalışmada belirli bir ürün kategorisi belirtilmemiştir. Buna göre, 
gelecekte belirli ürün gruplarına yönelik çalışmalar daha detaylı analizler ile 
gerçekleştirilebilir. Ek olarak, tüketici yenilikçiliğin farklı boyutları, 
tüketicilerin karar verme tarzlarıyla ilgili olarak daha derinlemesine 
değerlendirilebilir. 
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GİRİŞ 

Girişimcilik ve girişimcilik fırsatları her zaman toplumun ekonomik, 

sosyal ve kültürel iklimi, teknolojik gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri ile 

olumlu ya da olumsuz yönde etkileşim halinde olmuştur. Bu bağlamda 

teknolojik gelişmelerin girişimciler açısından yeni fırsatları yaratması, dijital 

girişimcilik konusunun güncel ve popüler konulardan biri olmasına yol 

açmıştır (Kraus vd. 2018: 353). Son yıllarda teknolojinin hızlı bir seyir 

izlemesi, değişen tüketici beklentileri, rekabet koşullarının ve şiddetinin 

değişmesi işletmeleri ve dolayısı ile girişimci adaylarını da etkilemiştir. Son 

yıllarda işletme ve girişimcilik alanında çokça üzerinde durulan trendler 

(endüstri 4.0, karanlık fabrikalar, e-ticaret, sanal pazarlar, dijital platformlar, 

dijital pazarlama, metaverse vb.) iş kurma tarzlarını ve süreçlerini büyük 

ölçüde etkilemiştir. Bu bağlamda dijital girişimcilik de gün geçtikçe 

dijitalleşen dünyayı oluşturan teknolojilerden bazıları olarak bulut hizmetleri, 

artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka ve blok zincirlerle iş ve iletişimi 

yeniden şekillendirmektedir (Soltanifar vd. 2021: 11). Bu kapsamda yeni 

girişimler dijital ortamda faaliyet gösterme eğiliminde iken mevcut işletmeler 

ise büyük bir dönüşümün eşiğine gelmiştir. Nitekim dijital dönüşüm şirketler 

ve yeni girişimciler için artık bir alternatif değil bir zorunluluk halini almıştır 

(Satell vd., 2021). Bunun en önemli sebebi ise dijital girişimciliğin çok geniş 

bir kapsam ve erişime sahip olması, dijital çağ olarak isimlendirilebilecek şu 

an ve önümüzdeki yılların girişimcilerin hayatta kalabilmeleri ve varlıklarını 

sürdürebilmeleri için çevrimiçi hale gelmelerini zorunlu kılmasıdır (Pandey ve 

Sharif 2020: 196). Bu bağlamda günümüzde dünya çapındaki büyük ve 

önemli birçok şirket, pazarlamış olduğu ürünlere sahip olmadan ya da bunları 

üretmeden dijital hizmetler sunmaya odaklanmakta (eBay, Amazon, 

Facebook, Uber, Alibaba, Airbnb, Netflix vb.), somut ürünlerden soyut, dijital 

hizmetlere yönelmekte, etkileşimler için fiziksel mağazalara sahip olmadan 

yalnızca çevrimiçi olarak faaliyet göstermektedirler (Arlott vd. 2019: 1). Bu 

değişim ve dönüşüm günümüzde tüm işletmeleri olumlu ya da olumsuz olarak 

etkilemektedir. Dijital dönüşüm, bu değişime dahil olan şirketlere bazı kaynak 

ve maliyetlerden tasarruf ve rekabet avantajı sağlama konusunda katkı 

sunarken, tüm dünya için de uzun vadede sürdürülebilir bir gelişme imkânı 

sağlamaktadır. 

1.1. Dijital Girişimcilik Kavramı  

Dijital girişimcilik birçok araştırmacı tarafından tanımı yapılan, anlamı 

geniş bir yelpazede ele alınabilen kapsamlı bir kavramdır. Bunun sebebi ise 
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dijital girişimciliğin kapsamının çok geniş olmasından kaynaklanmaktadır. En 

genel anlamı ile dijital girişimcilik “dijital bir kanal aracılığıyla yürütülen 

işler” olarak tanımlanabilir (Vineela, 2018: 441). Bu tanım dijital 

girişimciliğin faaliyet şekline odaklı bir tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dijital girişim aslında işlerin dijital olarak yürütülmesinden çok daha 

fazlasıdır. Bu bağlamda daha geniş anlamda dijital girişimcilik, yeni 

teknolojilerden yararlanılarak ekonomik ve sosyal anlamda değer yaratan 

girişimler ve de mevcut işlerin dijitale dönüşümünü ifade etmektedir 

(Anbazhagi ve Kulothungan: 2020, 1472). Bu tanım dijital girişimciliğin 

sosyal değer yaratma özelliğine de atıf yaparak, dijital girişimciliği daha 

detaylı olarak açıklamaktadır. Bir başka tanımı ise Davidson ve Vaast (2010: 

2) “dijital medya ve diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına dayalı 

fırsatların aranması” olarak yapmaktadır. Biclesanu vd. (2021) bugünkü dijital 

girişimcilik kavramının önceden yapılmış tanımlardan daha geniş bir 

kapsamının olduğunu ifade etmekte ve dijital girişimcilik kavramını bu 

kapsamda yapmaktadır. Bu tanıma göre dijital girişimcilik; bilgi ve iletişim 

teknolojisinin kullanımı ile girişimcilik fırsatlarını yaratma, takip etme, 

işletmenin ana faaliyetlerini dijital teknolojilerin kullanımı ile mümkün kılma 

ve geleneksel girişimciliğin yeni ile uzlaştırılmasını da içeren, dijital çağda iş 

yaratma ve iş yapma biçimidir (Allen 2019; Antonizzi ve Smuts 2020; Sussan 

ve Acs 2017; Le Dinh vd. 2018 akt. Biclesanu vd. 2021). Tekin ve Küsbeci 

(2021: 82) ise dijital girişimciliği; işletmelerin bir varlığının, hizmetinin ya da 

faaliyetlerinin önemli bir kısmını dijitale aktaran bir girişimcilik türü olarak 

ifade etmektedir. Naude ve Liebregts (2020: 19) dijital girişimciliği; “dijital 

teknolojilerin kullanımına dayalı fırsatların peşinden koşma eylemi” olarak 

ifade etmektedir. Dijital girişimcilik Avrupa Komisyonu (2014: 2) tarafından 

ise şöyle tanımlanmaktadır; “Tüm yeni girişimleri ve yeni dijital teknolojileri 

yaratarak ve kullanarak mevcut işletmelerin dönüşümünü kapsamaktadır. 

Dijital işletmeler, iş operasyonlarını iyileştirmek, yeni iş modelleri icat etmek, 

iş zekasını keskinleştirmek, müşteriler ve paydaşlarla etkileşim kurmak için 

yeni dijital teknolojilerin (özellikle sosyal medya, büyük veri analitiği, mobil 

ve bulut çözümleri) yüksek yoğunlukta kullanılmasıyla karakterize edilir. Bu 

işletmeler geleceğin işlerini ve büyüme fırsatlarını yaratırlar.” Yapılan 

tanımlarda da görüldüğü gibi dijital girişimcilik, iş ve iş süreçlerinde insan 

gücünün ve fiziksel olanakların yerini bilgi teknolojilerinin ve sanal ortamın 

almasına yönelik, iş modellerinin dijital ortamda oluşturulması ve 

sürdürülmesini kapsayan bir girişimcilik türü olarak ifade edilmektedir. 
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 Dijital girişimcilik işletmelerin bazı faaliyetlerinin dijital ortamda 

yürütülmesinden, işletmenin tüm faaliyetlerinin çevrimiçi yürütülmesine 

kadar çeşitli seviyelerde gerçekleşmektedir.  Hull vd. (2007: 9-10) tarafından 

dijital girişimcilik faaliyetleri 3 gruba ayrılmıştır. Bunlar; 

 Hafif dijital girişimci,  

 Ilımlı dijital girişimci,  

 Aşırı dijital girişimcidir. 

 Hull vd. (2007) bu sıralamayı, yapılan işin ne derece dijitale 

dayandığını, faaliyetlerin ne ölçüde dijital olarak gerçekleştirildiğini ifade 

etmek amacı ile yapmıştır. Dijital girişimcilik literatürü son yıllarda gelişmeye 

başlamış araştırmacılar dijital girişimciliğin çerçevesini belirlemeye yönelik 

araştırmalar ortaya koymuştur. Tablo 1.’de Satalkina ve Steiner (2020) 

tarafından oluşturulan çerçeve verilmektedir. 

Tablo 1. Dijital Girişimciliğin Belirleyicileri 

  

Boyutlar Belirleyici Faktörler 

Girişimci Belirleyici 1: Kişisel özellik ve yeterlilikler 

 Dijital bir iş kurmak için temel özellikler 

 Profesyonel esneklik 

Belirleyici 2: Karar verme ve sınırlı rasyonellik 

 Fırsat-risk tutumu 

 Kişisel motivasyon 

Belirleyici 3: Kişisel çıktılar 

 Sosyal statü 

 Yeni girişimcilik olanaklarına erişim 

Girişim 

Süreci 

Belirleyici 4: Dijitalleşme için ön koşullar 

 Dijital yetenekler 

 Dijital sürücülerin benimsenmesi 

 Dijital imkanlar 

Belirleyici 5: İşletmenin dönüşümünde dinamik değişimler 

 Operasyon faaliyetlerinde dijital özellikler 

 Değer yaratmanın birleştirilmesi 

 Gelir mekanizması 

 Rekabet ve liderlik 

 Bilgi edinme ve stratejik öğrenme 

 Dijital iş eğilimleri 
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Belirleyici 6: Dijital iş modeli inovasyonu 

 Dijital iş modeli yapılandırmalarındaki 

değişimler 

 Dijital araçlar 

 Yenilikçi iş modelleriyle ilişkili riskler 

 Dijital inovasyon modellerinin doğrulanması ve 

değerlendirilmesi 

 Dijital iş modellerindeki eksiklikler 

Belirleyici 7: Dijital iş olanakları 

 Aracı rolü 

 Güçlendirici rol 

 Sosyal etki  

Ekosistem Belirleyici 8: Bölgesel dijital iş ortamı 

 Kaynak kullanılabilirliği/kısıtlamalar 

 Dijital girişimcilik tutumları 

 Dijital başlangıç oluşumunda bağlam etkisi 

Belirleyici 9: Dijital işletme altyapısı  

 Dijital küme çerçevesi 

 Altyapı içinde kolaylaştırıcı koşullar 

 Dijital altyapı mimarisi 

Belirleyici 10: İş birliği ve sosyal değerler 

 İlişkiler sistemi 

 Topluluk ve network yapısı 

  

Kaynak: Satalkina ve Steiner, 2020: 14-15 

Çalışmalarında (Satalkina ve Steiner 2020:10-14) elde ettikleri 

bulgulara ilişkin açıklamalar girişimcilik, girişimcilik süreci ve ekosistem 

olmak üzere üç boyutta bu paragrafta özetlenmekte ve yorumlanmaktadır.  

Dijital girişimciliğin bireysel olarak girişimcilik boyutu ele alındığında üç 

belirleyici faktör bulunmaktadır. Satalkina ve Steiner’e göre ilk olarak 

girişimcinin iş kurmak için gerekli temel özelliklere (girişimcilik bilgisi, iş 

dünyası hakkında bilgiler, eğitim) ve profesyonel esnekliğe (yeni yetkinlikler 

kazanma kabiliyeti, sürekli eğitime olan yatkınlık) sahip olması 

gerekmektedir. Girişimcinin bireysel özellik, yetkinlik ve olanakları doğal 

olarak girişimciliği etkileyen unsurlardandır.  İkinci belirleyici unsur ise 

fırsatlara ve risklere ilişkin tutum (başarıyı değerlendirebilme, stratejik bilinç, 

fırsatları algılayabilme) ve girişimcinin motivasyonudur. Üçüncü olarak 

girişimcinin sosyal statüsü (network ilişkileri ve bunları konumlandırabilme) 
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ve daha sonra yeni girişim olanaklarının olup olmaması belirleyici olmaktadır. 

Satalkina ve Steiner’ın çerçevesinde dijital girişimciliğin girişim sürecine 

ilişkin boyutunda dört belirleyici faktör bulunmaktadır. Bu boyutta ilk olarak 

dijital yetenekler (dijital potansiyel, altyapının olgunluğu, dijital hırs ve 

uyum), dijital sürücülerin benimsenmesi, ve dijital imkanlar (büyük veri 

kaynakları, sosyal medya, esnek ve üretken dijital platformlara sahip olunması 

vb.) öne çıkmaktadır.  İkinci olarak operasyonlarda yeniden 

programlanabilme, müşteri ilişkileri yönetimi, üretkenlik, entegrasyon gibi 

dijital özellikler; değişen kaynakları, yeni fırsatları, değerlerdeki kaymaları 

birleştirme ve uyum sağlama kabiliyeti; gelir modeli; pazar konumu, pazar 

stratejisi, tekel olma, pazarda öncülük gibi unsurları içeren rekabet koşulları; 

bilgi edinme ve stratejik olarak sürekli öğrenme; dijital etik, işin 

sürdürülebilirliği ve dönüşümü unsurlarına sahip dijital iş eğilimleri belirleyici 

faktör olarak öne çıkmaktadır. Dijital iş modeli inovasyonu olarak belirtilen 

üçüncü belirleyici faktör iş modelindeki değişimleri; altyapı ve platform gibi 

araçları; iş modeline ilişkin performans risklerini; inovasyon modelinin 

geçerliliğini; görev dağılımları, ödül dağılımları gibi sorun yaşanabilecek iş 

modeli eksikliklerini içermektedir. Girişim sürecinin dördüncü belirleyici 

faktörü olarak dijital iş olanakları: dijital kapasite ile strateji geliştirme 

arasındaki bağlantıyı, dijital yoğunluk ile örgüt performansı arasındaki 

ilişkiyi, teknik donanım ile pazarlama arasındaki bağlantıyı kapsayan aracılık 

rolünü; rekabet avantajlarının desteklenmesini ve geliştirilmesini, pazar 

engellerinin aşılmasındaki desteği, maliyet düşürülmesini, pazar performansı 

ve pazar gelişimi desteğini kapsayan güçlendirici rolü; sosyal kapsamda 

çevrede oluşturulan değişimi ifade eden sosyal etkiyi içermektedir. Satalkina 

ve Steiner çerçevelerinde 3. Boyut olarak ekosistem boyutunu belirlemektedir. 

Dijital girişimcilik tıpkı geleneksel girişimcilik gibi içinde bulunduğu 

toplumdan, o toplumun sosyokültürel yapısından, yasa ve düzenlemelerinden 

ve global trendlerden etkilenmektedir. Teknolojinin dr dijital girişimcilik 

faaliyetlerindeki yeri ve önemi tartışılmaz ölçüde önemlidir. Fakat dijital 

dönüşümde başarı yalnızca teknoloji ile ilgili değil çok çeşitli ekosistem 

paydaşları ile de ilgilidir (Satell vd., 2021). İlk belirleyici faktör olarak dijital 

iş ortamı kaynaklara ulaşabilme imkanını; girişime ilişkin algı ve direnç gibi 

tutumları; sosyal, politik, kurumsal ve yasal faktörler gibi bağlamsal etkileri 

kapsamaktadır. İkinci belirleyici olarak dijital işletme altyapısı büyüme 

kapasitesi, üyeler için faydalar, ekonomik performans, hareket kabiliyeti 

unsurlarını içeren dijital küme yapısını; dijital ekosistemdeki destekleyici 

unsurları, kuluçta tesislerini ve bilgi teknolojileri desteğini içeren 
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kolaylaştırıcı koşulları; bilgi akışı, dijital altyapının heterojenliği ve 

yönetişimi unsurlarını içeren dijital altyapı mimarisini kapsamaktadır. Üçüncü 

belirleyici faktör olarak iş birliği ve sosyal değerler: vekiller ve ortaklar 

arasındaki iletişim kanalları, bilgi yönlendirmesi ve dağılımı, iletişim 

noktaları unsurlarını içeren ilişkiler sistemini; ağ içindeki faaliyetler, kaynak 

ve modül ağları, aktörlerin bağlantıları, sosyal sermaye edinme, yapısal 

boşlukları doldurma unsurlarını içeren topluluk ve network yapısını 

kapsamaktadır (Satalkina ve Steiner 2020).  

Dijital girişimlerde başarı için belirleyici faktörler yukarıda kapsamlı 

bir şekilde açıklanmıştır. Geleneksel girişimciliğe göre farklı unsurları 

içermekte olan dijital girişimcilik sadece başarı için gereksinimler açısından 

değil diğer yönlerden de geleneksel girişimler ile farklılıklara sahiptir. 

Aşağıda Tablo 2’de Arlott vd. (2019) tarafından oluşturulan çerçevede dijital 

girişimcilik ve geleneksel girişimcilik arasındaki farklar gösterilmektedir. 

Tablo 2. Dijital Girişimcilik ve Geleneksel Girişimcilik Arasındaki Farklar   

Karşılaştırma 

Boyutları 

Geleneksel Girişimcilik Dijital Girişimcilik 

Mevcudiyet    Küçük ve yerel girişimler                      Hızla büyüyen uluslararası girişimler  

Değer Yaratma 

Konumu              

Kurucu/kurucu takım ve kişisel 

özellikler      

Çeşitli taraflar arasında değer yaratma   

Finansman  Kurumlar ve melek yatırımcılar Topluluklar                                                        

Fırsat Alanları Niş pazarlar 

Üstün yenilikçilik 

Dijital ürünler 

Dijital altyapı 

Dijital platformlar 

Belirsizlik 

Yönetimi 

Resmi olarak planlanmış Yalın ve etkili 

Başarısızlıkta “hızlı” ve “erken” olma 

Kaynak Tahsisi Zor Basit 

Takım Tahsisi  Kişisel akranlar Dayanışma grupları 

Kaynak: Arlott vd. 2019: 6 
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Yukarıda Tablo 2’de Arlott vd. (2019) tarafından oluşturulan çerçeve 

dijital girişimcilik ile geleneksel girişimcilik mevcudiyet, değer yaratma 

konumu, finansman, fırsat alanları, belirsizlik yönetimi, kaynak tahsisatı ve 

takım tahsisatı açısından karşılaştırılmaktadır (Arlott vd. 2019). Arlott vd.’ye 

göre geleneksel girişimler küçük ve yerel kapsamda bir oluşumla fırsatları 

değerlendirmeye çalışırken dijital girişimler küçük bir başlangıca sahip olsa 

da küresel olarak çok hızlı büyüme kapasitelerine sahiptir yani dijital 

girişimler küçük ve yerel bir alana sınırlandırılamamaktadır. Arlott vd. 

çalışmasında geleneksel girişimlerde değer yaratımı girişimin içinden yani 

kurucu veya kurucu takımın kişisel özelliklerinden ve çalışmalarından 

kaynaklandığını belirtmektedir. Dijital girişimlerde ise değer sadece girişimin 

içinden değil dijital platformda yer alan tüm taraflar tarafından 

sağlanmaktadır. Finansman açısından Arlott vd.’ye göre geleneksel 

girişimlerde finansman genellikle yatırımcılara bir fikrin sunulması ve 

finansman sağlanmasıyla gerçekleşir. Dijital girişimlerde yüksek bir 

finansmana ihtiyaç bulunmamaktadır ve finansman genellikle kurumlar veya 

melek yatırımcılar yerine başka kaynaklar kullanılabilmektedir. Arlott vd.’ye 

göre belirli bir iş modeline dayanan geleneksel girişimler niş pazarları ve 

üstün inovasyonları fırsat olarak görürken dijital girişimcilikte ulaşım, yeme-

içme, konaklama gibi basit iş modelleri fırsat alanları olarak görülmektedir. 

Arlott vd. belirsizlik yönetimini açıklarken geleneksel girişimlerde belirsizliği 

olabildiğince azaltmaya odaklanıldığını, iş modeli tasarlanırken ve 

yatırımcılara sunulurken farklı ihtimallerin olumsuz etkileri olabildiğince 

analiz edildiğini belirmektedir. Dijital girişimlerde ise yüksek maliyetler ve 

yatırımlar gerekmediğinden olabildiğince yalın ve sade bir başlangıç 

gerçekleştirildiğini ve eğer iş modeli başarısız olacaksa bunun hızlı ve erken 

gerçekleşmesi sonucunda başarısızlığın maliyeti oldukça düşük olduğunu öne 

sürmektedir. Geleneksel girişimlerde kaynakların tahsis edileceği alanları 

belirlemek zordur çünkü ihtiyaçlar ve süreçler müşterilere göre değişim 

gösterecektir. Arlott vd.’ye göre dijital girişimlerde ise iletişim ve bilgi 

maliyetleri daha düşük olduğu için müşteriler hakkında bilgi elde ederek 

onların istediği bireysel çözümleri sunabilmek çok daha kolay ve basittir. 

Geleneksel girişimlerde takımlar yakın çevrede bulunan kişisel akranlardan 

oluşurken dijital girişimlerde menfaatlere ve dayanışmaya dayanan gruplar 

takımları oluşturmaktadır (Arlott vd. 2019).  
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1.2. Dijital Girişimcilikte Öne Çıkan Kavramlar 

Dijital Platform: Aralarında bağımlılık bulunan ayrı iki kullanıcı 

grubunun(tedarikçiler, müşteriler, perakendeciler vb.) iletişimde ve 

etkileşimde bulunduğu ağlardır (Asadullah vd. 2018: 3).  

Dijital Pazarlama: Pazarlama hedeflerine ulaşmak ve müşteri 

ihtiyaçlarını karşılamak için, pazarlama faaliyetlerinde dijital teknolojinin 

kullanılmasıdır (Bala ve Verma, 2018: 323). 

Dijital Dönüşüm: “Bir kuruluşun, ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri 

beklentilerindeki değişiklikler tarafından yönlendirilen yeni iş modelleri ve 

yeni gelir akışları peşinde teknolojiyi, insanları ve süreçleri nasıl kullandığını 

yeniden düşünmeyi işaret eder” (Boulton, 2021). 

Yapay Zeka: “İnsan tarafından yapıldığında zeki olarak adlandırılan 

davranışların makine tarafından yapılmasıdır”. Bu bağlamda yapay zeka 

“zeki makineler, özellikle zeki bilgisayar programları yapma mühendisliği 

yada bilimi” olarak tanımlanmaktadır (Pirim, 2006: 84). 

Süreç Otomasyonu: İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin süreçlerini dijital 

dönüşüm araçlarından yardım alarak otomatikleştirmeleridir (Çalışkan ve 

Kıran, 2020: 2). 

Siber Güvenlik: Sanal ortamdaki bilişim sistemlerini olası tehditlerden 

(siber saldırı, bilgi gizliliği ihlali vb.) korumak amacı ile meydana gelen, insan 

hakları, ulusal ve uluslararası hukuka uygun tüm önlem, sistem, politika, 

kılavuz ve teknolojik altyapılanmalardır (Yılmaz, 2017: 31). 

Akıllı Fabrika: “Teknoloji ve üretim teknolojisine dayalı insan, 

makine, malzeme ve sistemler arasındaki ağ etkileşimi ile herhangi bir yerde 

ve zamanda şeffaf bir şekilde bilgi toplanarak, değiş tokuş edilerek ve 

kullanılarak otonom ve sürdürülebilir üretimin gerçekleştirildiği bir fabrika 

sistemidir” (Radziwon vd., 2013: 1185). 

Simülasyon: “Bir araç, makine, sistem ya da bir olguya özgü işleyiş 

biçiminin incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da 

bir bilgisayar programı aracılığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesidir” 

(Güzel, 2015:68). 

Büyük Veri: “Daha sonraki süreçler veya sonuçlar için depolama, 

analiz etme ve görselleştirme zorluklarıyla birlikte büyük, daha çeşitli ve 
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karmaşık yapıya sahip büyük veri kümeleri için kullanılan bir terimdir.” 

(Sağıroğlu vd., 2013) 

Bulut Teknolojisi: “Bilişim hizmetlerinin (sunucular, depolama, veri 

tabanı, ağ, yazılım, analitik vb.) bilgisayarların sabit diskleri yerine internet 

üzerinden (bulut) sunulmasıdır”. Bu teknoloji internete bağlı olunan durumda 

depolanmış veri ve programları cihazlardan kullanabilme imkanı sunmaktadır 

(Sebetçi vd. 2018: 70).  

Artırılmış Gerçeklik: “Bilgisayar tarafından oluşturulan ve bilgiler 

eklenerek artırılmış/geliştirilmiş bir fiziksel gerçek dünya ortamının, gerçek 

zamanlı doğrudan veya dolaylı bir görünümüdür.” (Carmigniani ve Furht, 

2011: 3). 

Nesnelerin interneti: İnternet aracılığı ile “her şeyin” diğer nesneler ile 

etkileşim halinde olmasıdır (Bıçakçı 2019: 24). 

Sanal Evren (Metaverse): Sanal ortamların, dijital nesneler ve 

insanlarla çok-algılı etkileşimlerini mümkün kılan teknolojilere dayanan, 

fiziksel gerçeklik ve dijital sanallığı bütünleştiren çok kullanıcılı bir ortamdır 

(Mystakidis, 2022: 486). 

Blok zinciri: Ağ üzerinde değişmeden sürekli büyüyen veri kayıtlarının 

kriptografi yöntemi ile korunması ifade eden bir teknoloji olarak tanımlamak 

mümkündür (Dursun, 2021: 1038). 

NFT(Non-Fungible Token): Bir blok zincirde yer alan sanal 

birimi(coin) ifade etmektedir. Bu değer birimlerinin bir benzeri yoktur ve 

kriptografiktir (Dursun, 2021: 1038). 

Arama motoru optimizasyonu: İnternete erişim sağlayan kişilerin 

arama motorlarında en üstte gördükleri şeyin orada konumlanmasına yönelik 

geliştirilen tekniklerin oluşturduğu bir teknolojidir (Yüksel ve Tolon, 2019: 

237). 

1.3. Dijital Girişimcilik Önündeki Engel ve Zorluklar 

Dijital girişimcilik faaliyetleri birçok noktada geleneksel girişimcilik 

faaliyetlerinden daha kolay, pratik ve ekonomik anlamda avantajlıdır. 

Bununla birlikte nispeten “yeni” bir yönelim olduğu ve sınırları tam olarak 

belirlenmemiş olduğundan dolayı uygulama açısından bazı belirsizlik ve 

zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar elbette her girişimci 

açısından farklı niteliktedir. Dijital girişimciliğe sıfırdan başlayan bir 
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girişimcinin önündeki engeller ile halihazırda faaliyetlerine devam eden bir 

şirketin dijital dönüşümü sırasında yaşadığı engeller birbirinden farklı 

olacaktır. Dijital dönüşümün bir işletmede uygulanabilmesi için işletmenin 

organizasyon ve bilişim alt yapısı önem taşıyacaktır. Bu bağlamda finansal 

yetersizlik, dijital yeteneğe sahip insan kaynağına ulaşma zorluğu, bilişim 

altyapılarının dijital teknolojiyi desteklememesi gibi konular işletmelerin 

dijital dönüşümü önündeki bazı engeller olarak görülmektedir (Qiu ve Man, 

2021: 24). Bununla birlikte kültür dijital girişimcilik önündeki engellerden 

biridir. Bu engel iki şekilde meydana gelebilir. Bunlardan ilki müşteri 

alışkanlıklarıdır. Bazı kültürlerde müşteriler online satın alma konusunda çok 

istekli iken, bazı kültürde bireyler fiziksel yoldan satın alma işlemlerini 

gerçekleştirme eğilimindedir (Samara ve Tarzian, 2020). Fiziksel yoldan 

alışveriş deneyimini benimseyen bir kültürde doğal olarak online alışverişe 

yönelik bir direnç olacaktır. Bununla birlikte riskten kaçınan bir kültüre sahip 

toplumlardaki işletmeler ve bu işletmeleri yönetenler bu kültürün etkisi ile 

mevcut yöntem ve süreçlerin dışına çıkmaktan kaçınmakta ve dijital 

inovasyonun gerektirdiği kültüre mesafeli yaklaşmaktadırlar (Ciabarra, 2021). 

Riskten kaçınan kültürler özellikle dijital dönüşüm gibi, büyük değişimlerin 

getireceği farklılıklardan korkar ve özellikle bir bozulma, kötüye gitme 

meydana gelmeden bu tarz büyük değişim ve dönüşümlere istekli olmazlar. 

Dijital girişimcilik önündeki engellerden birisi de yasalar ve düzenlemelerdir. 

Yasalar ve düzenlemeler iki şekilde dijital girişimcilik önündeki engellerden 

biri olabilir. Biri dijital işlerdeki yasa ve yönetmelikler hakkındaki yetersiz 

bilgi diğeri ise ağır yasal düzenlemeler ve bürokratik engellerdir (Samara ve 

Terzian, 2020).  Bununla birlikte e-ticareti ve dijital girişimcileri koruyan ve 

destekleyen politika ve düzenlemelerin eksikliği de dijital girişimcilik önünde 

engel oluşturan önemli etmenlerden biridir (Samara ve Terzian, 2020). Yasal 

mevzuat açısından bir diğer zorluk ise pazara ilk girişte dijital girişimcilerin, o 

ülkeye yönelik düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmamasından 

kaynaklanan riskler olarak karşımıza çıkmaktadır (Kraus vd. 2018: 369). Son 

olarak teknolojik gelişmelerin yüksek belirsizlik altında gerçekleşmesi, dijital 

iş geliştirme süreçlerinde belirsizliğin hakim olması durumunu ortaya 

çıkarmaktadır (Kraus vd. 2018: 369).   

1.4. Dijital Girişimcilik Avantajları 

Dijital girişimcilik çok büyük bir kesimi ilgilendiren bir faaliyettir. 

İşletmeler ve girişimciler dışında sürdürülebilir kalkınma için toplum 

açısından da önem arz etmektedir (Soltanifar vd. 2021: 11). Birçok açıdan 
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tasarruf eylemini içinde barındıran dijital girişimcilik bununla birlikte 

girişimcilik eylemini başlatan kişi ve işletmeler için de büyük avantajlar 

sağlamaktadır. Bu faydalardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Pandey ve 

Sharif, 2020: 192; Vineela, 2018: 442; Hull vd. 2007: 9-12); 

 Maliyet tasarrufu açısından daha avantajlıdır. 

 Daha fazla kişiye ulaşmak daha kolaydır. 

 Dijital girişimci ve işletmeler kolay ölçeklenme avantajına sahiptir.  

 Dünyanın her yerinden faaliyet gösterebilme imkanına sahiptir. 

 Dijital girişimler aha esnek çalışma saatlerine imkan verir. 

 Yeni girişimler başlatarak işletmelerin geliştirilmesine olanak tanır. 

 İş zekasını geliştirmek açısından avantajlar sağlar. 

 Yeni yöntem ve teknolojilerin icat edilmesinin önünün açılması 

açısından çok önemlidir. 

 Pazara giriş daha kolaydır. 

 Üretim ve depolama daha kolaydır. 

 Ürün ve hizmetlerin dağıtımı daha kolaydır. 

 Yetenek bulma, işe alma, potansiyel çalışan ve ortaklardan 

yararlanmanın sanal ortamda fiziksel olarak yer değiştirmeden 

ulaşılabilir olmaktadır. 

 Dijital ürün pazarlayan işletmeler, hızlı geri bildirim alabilirler ve 

ürünlerin değişimi, gelişimi ve inovasyonu açısından daha çevik 

olabilirler. 

 Daha fazla müşteri imkanı sunar. 

 Daha fazla müşteriye ulaşmak rekabet gücünü arttırır. 

1.5. Dijital Girişimcilerin Sahip Olması Gereken Beceriler 

APEC (2017: 60) dijital girişimcilerin sahip olması gereken becerileri 

mutlaka gerekli olan beceriler ve mutlaka gerekli olmayan fakat olursa faydalı 

olabilecek beceriler olarak ikiye ayırmıştır. İlk on altı beceri kritik beceri 

olarak ifade edilmektedir. Dijital girişimcilerin sahip olması gereken beceriler 

aşağıdaki gibidir (APEC 2017: 60);  
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Tablo 3. Dijital Girişimcinin Sahip Olması Gereken Beceriler 

Kaynak: APEC 2017: 60 

Dijital girişimcinin başarılı olabilmesi için Tablo 3’de listelenen 

yetkinlikler öne çıkmaktadır. Fakat girişimlerin ve işletmelerin başarısı sadece 

girişimcinin yetkinliklerine bağlı değildir. İşletmelerde ve girişimlerde liderler 

her zaman girişimcinin kendisi olmayabilir ve liderler başarıda kritik bir role 

sahiptir. 

1.6.  Dijital Liderlik 

Dijital dönüşüm toplumu ve işletmeleri büyük değişimlere uğrattığı 

gibi, değişen ve dönüşen işletmelere liderlik yapan kişilerin liderlik tarzında 

da bazı değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. Bu değişim ve dönüşümün 

ortaya çıkarmış olduğu “dijital liderler” artık değişen insan kaynağını, 

geleneksel liderlerden daha farklı yetkinlikler ışığında yönlendirebilmektedir. 

Bununla birlikte bu liderlerin astlarını yönlendirme de geleneksel liderlerden 

daha farklı yollar izlemektedir. Bu bağlamda dijital liderler, liderlik ettiği 

takımları teşvik etmeye odaklı, sürekli öğrenen, basmakalıplıktan uzak, 

yeniliğe açık ve empati yeteneği yüksek bireyler olmalıdır (Özmen vd., 2020: 

58). Liderin tüm bu özelliklere sahip olması ve değişimi başarılı bir şekilde 

yönetebilmesi için de geniş bir vizyona sahip olması gerekmektedir. Nitekim 

Dijital Girişimcilik için Mutlak 

Beceriler 

Dijital Girişimcilik İçin İstenen 

Beceriler 

 İş modeli geliştirme

 Sözlü iletişim becerileri

 Değişim yönetimi

 Risk alma

 Uyum sağlama

 Temel bilgisayar becerileri

 Müşteri odaklılık

 Ön-görü ve vizyon

 Eleştirel düşünme ve problem

çözme

 Tutku

 Sabır

 Etkin kaynak planlaması

 Yönetimsel ve stratejik liderlik

 Satış becerileri

 İngilizce dil yeterliliği

 Sektör bilinci

 Yaratıcılık

 Kodlama

 Ağ oluşturma

 Yeni ortaya çıkan teknoloji 

trendleri için tarama (ufukta ne 

gözüküyor) 

 Pazarlama (müşteri tercihleri ve

satın alma davranışları dahil)

 Yerel ekosistem farkındalığı

 Mevzuat ve düzenlemeleri 

anlayabilme
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dijital liderler “küresel bakış açısına sahip, dijital okuryazarlığı olan, farklı 

kültür ve yaş grupları ile çalışabilecek, yenilik ve değişime açık olan, iş 

birliğine önem veren, katılımcı ve kararlı” (Mert, 2021: 50) kişilerdir.  

Dijital çağın gerektirdiği liderler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır 

(Çelebi, 2021: 60-62); 

 Değerlendirmede farklı bakış açıları  

 Gelecek odaklılık 

 Vizyonerlik 

 Takipçileri teşvik edebilmek 

 Sorun tespit etme, algılama ve çözme yeteneği  

 Empati 

 Yeni yaklaşımları deneyerek sürdürülebilir bir yönetim sağlama 

 Sürekli öğrenme 

 Takipçilerin işlerini kolaylaştırma 

 Fırsatları tespit edebilme ve takipçilerin fırsatları 

değerlendirebilmesini sağlamak 

 Takipçilere ilham verebilmek 

 Takipçileri motive edebilmek 

 Yenilikçi ve girişimci bir yaklaşıma sahip olma 

 Dijital yetenekler 

 Gerektiğinde alışılmışın dışında yöntemler kullanabilme  

 İş dünyasında güçlü bir network sahibi olma 

 Temeli sağlam ve faydalı iş birlikleri ortaya çıkarma 

 Tutku 

 Takipçilerin işleri gerçekleştirmesini sessiz bir şekilde 

sağlayabilmek  

 Farklı sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanabilmek ve 

olumsuz durumları hızlı bir şekilde algılayarak çözebilmek  

 Dijital beceri sahibi olmak  

 Vizyonda istikrar 

 Güçlü iletişim yeteneği 

 Bilgiyi edinme, yönetme ve yönlendirme kabiliyeti 

 Sürekli gerçekleşen hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek  

 Değişimi sürdürülebilir hale getirebilmek 

 Teknolojik gelişmelerden haberdar olmak ve olabildiğince 

faydalanmak  
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 Yaratıcılık

 Sosyal Zekâ

 Açık fikirlilik

 Eleştirilere açık olma ve takipçilerde eleştirel düşünceyi teşvik etme

Yukarıda listelenen özellikler incelendiğinde farklı bakış açılarına ve 

vizyona sahip olmak ve gelecek odaklı olmak dijital liderliğin başlangıç 

noktası olacaktır. Çünkü dijital liderlik geleneksel iş modellerinden daha 

farklı, güncel bir iş modelinde yer almaktadır. Teşvik edebilme yeteneği, 

problem algılama ve çözme, empati yetenekleri sadece dijital liderlerde değil 

tüm lider türlerinde gerekli özelliklerdir. Yeni yaklaşımları deneme ve sürekli 

öğrenme günümüzün değişen şartlarında başarının sürdürülebilirliğini 

sağlayacaktır. Görevlerin, sorumlulukların ve uzmanlıkların oldukça 

farklılaştığı dijital girişimlerde insanların işlerini kolaylaştırmak, fırsatlar 

sağlamak, ilham vermek ve motive etmek bireylerin ve takımların 

performansını daha üst seviyelere taşımada etkili olacaktır. Girişimcilik ve 

inovasyon yetenekleri, alışılmış yöntemlerin dışına çıkabilme liderin yeni 

çözümler üretmesi ve geliştirme faaliyetleri için gerekli olmaktadır. Değer 

yaratmada girişim dışında yer alan tarafların oldukça önemli olduğu dijital 

girişimlerde güçlü bir iş ağı ve işbirlikleri hızlı büyüme ve değer yaratma için 

kritik gereksinimlerdir. Tutkulu bir şekilde sessiz bir lider olarak çalışmak 

çalışanların hedef odaklanmalarına yardımcı olacaktır. Bilginin hızla oluştuğu 

ve anlık tepkilerin ölçülebildiği sosyal medyayı etkin kullanmak sorunları, 

zayıf yönleri ve tehditleri hızla fark etmek ve dijital becerilerle çözümler 

üretebilmek başarısızlığı savuşturma açısından çok önemlidir. Vizyona sadık 

kalmak ve iletişim becerileri istikrarlı bir şekilde takipçilere vizyonun 

benimsetilmesi için gereklidir. Yeni bilgi edinmek, bu bilgiyi yöneterek 

yönlendirebilmek, değişimlere ayak uydurmak, değişimi sürdürülebilir kılmak 

ve yaratıcı liderlik dinamik ve hızlı değişken bir ortamda yer alan dijital 

girişimler için oldukça gerekli olacaktır. Tüm paydaşlarla bilgi alışverişinin, 

iletişimin, etkileşimin hızlı ve yüksek olduğu dijital girişimlerde yüksek bir 

sosyal zeka, açık fikirlilik ve eleştirilere açık olma hem sorunların oluşmasını 

engelleyecek hem de çevreye uyumu ve sorun çözmeyi hızlandıracaktır. Tüm 

bu unsurlar dijital işletme ortamında hem başarıyı sağlamada hem de 

sürdürülebilir hale getirmede dijital liderin önemini ve konumunu 

göstermektedir. 
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GİRİŞ 

Rekabet ve yaşam koşullarının çok ağır olduğu bir dönemde yaşıyoruz. 

Bireyler bir yandan ihtiyaçlarını giderebilmek, maliyetlerini karşılayabilmek 

adına uzun çalışma süreleri boyunca çalışırken; bir yandan da aile ortamında 

hem üzerlerine düşen görevleri yapmakta hem de aile bireyleri ile iletişim 

içinde olmaya çalışmaktadırlar. Bütün bunların yanı sıra bireyler kendi kişisel 

ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar.   

İşin aile ve özel yaşamı etkilemesi gibi aile hayatı da iş yaşamını 

etkilemektedir. Çift yönlü bu ilişki bireylerin hayatlarına yön vermekte 

oldukça önemli olgulardır. Çalışanın iş yaşamındaki çalışma sürelerinin 

uzunluğu aile yaşamına ayrılması gereken zamanı kısıtlayabilir. Bu durumda 

iş yaşamı aile yaşamını olumsuz etkilemektedir ve kişi bu durumdan 

rahatsızlık duyarak strese girebilmektedir. Tam tersi şekilde aile hayatına 

gösterilen özen ile iş yaşamında zorlanan bireyler kariyer planlarının gerisinde 

kalarak ya da işinin gereklerini yerine getiremeyerek hem işveren tarafından 

baskı altında kalabilmekte hem de kişisel stres yaratabilmektedir.     

İş ve yaşam arasındaki dengenin kurulmasının güçlüğü, beraberinde 

destekçi uygulamaları da beraberinde getirecektir. Bu noktada ise algılanan 

örgütsel desteğin katkısı büyüktür. Algılanan örgütsel desteğin, örgütsel ve 

bireysel sonuçlarla yakından ilişkili olması sebebiyle iş-yaşam dengesi ile 

ilişkisi de yadırganmamalıdır. Yüksek örgütsel destek algısının iş ve aile 

yaşamı ile çeşitli çalışmalarda bağdaştırılması da bu yüzdendir. 

Bu çalışmada bireylerin iş ve iş dışı yaşamları arasındaki dengeyi 

sağlamalarında örgütsel destek algılarının ne derece ve ne yönde rol oynadığı 

irdelenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle algılanan örgütsel destek ve iş-

yaşam dengesi kavramlarına yer verilmiş sonrasında Konya’da faaliyet 

gösteren dört üniversitenin akademisyenleri üzerinde uygulanan anket 

çalışmasının analiz ve bulgularına yer verilmiştir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Algılanan Örgütsel Destek 

Destek, maddi ve manevi yardımcı olarak tanımlanmaktadır (TDK, 

2013). Bu doğrultuda örgütsel destek örgütten sağlanan maddi-manevi 

dayanak olarak tanımlanabilir. Daha bilimsel bir tanım yapmak gerekirse, 

örgütsel destek; örgütün çalışana ve çalışanın katkılarına ne ölçüde değer 

verdiğinin inancıdır (Rhoades, 2001), yönetimin çalışanın örgüte katkılarının 

bilincinde olması ve onların refahına önem vermesidir (Natunann vd., 1995). 

Örgütlerin rekabet gücü elde edebilmesi ve verimliliklerinin arttırılabilmesi 
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için de çalışanlarının işe ve örgüte bağlılık düzeylerinin yüksek olması 

gerekir. Bu yüzden de örgüt, çalışanlarını sosyal birer varlık olarak ele alıp 

kişiliklerine, yaptıkları işlere, görüş, önerileri ve düşüncelerine değer 

vermelidir. İşte bu değer gösterisi örgütsel destek olarak tanımlanmaktadır 

(Bozkurt, 2007). Ve çalışanlar örgütlerinden gelecek bu desteğe yoğun ihtiyaç 

duymaktadırlar.    

Algı, duyu organlarından gelen verilerin organize edilmesi ve onlara 

anlam verilmesi sürecidir (Koçel, 2003). Algılama ise; algılamak işi, idrak, 

idrak etmektir (TDK, 2013). Örgütsel desteğin; “çalışanın örgüte bağlı 

olabilmesi için çalışana değer verildiğinin örgüt tarafından gösterilmesi.” 

olduğundan bahsetmiştik (Bozkurt, 2007). Bu durumda algılanan örgütsel 

destek ise; çalışanın örgüte kattıklarının değerinin bilinmesinin ve çalışanın 

mutluluğunun gözetilmesinin derecesine bağlı olarak çalışan tarafından 

geliştirilen algılardır (Ring, 2011).  

Bireylerin algılamaları yaşam biçimlerine, kültürlerine, değerlerine, 

inançlarına ve kişiliklerine göre değişmektedir. “Algılanan” sözcüğü bireyin 

çevresini algılamasından bahsetmektedir ve yukarıdaki faktörlerin sonucu 

olarak, örgütün bireyler tarafından görünüşü farklılık gösterecektir. Bir 

bireyin olumlu olarak algıladığı örgüt tutumu başka bir birey tarafından 

negatif algılanabilecektir (Eisenberger vd., 1986). Bu genel tanımlardan sonra 

literatürde geçen çeşitli tanımlara yer vermek kavramın anlaşılmasında daha 

etkili olacaktır. 

Personele kararlara katılım olanağı (Allen, 1995) ve finansal 

destek/kariyer desteği sağlanması (Kraimer ve Wayne, 2004), personelin 

başarılarının ödüllendirilmesi (Makanjee, 2005) çalışan nezdinde algılanan 

örgütsel desteğin yükselmesini sağlamaktadır. Bunların yanı sıra çalışanların 

çocuklarına kreş açılması, esnek çalışma saatleri, eğitim olanakları ile de bu 

algılamalar güçlendirilebilmektedir (Akın, 2008). 

1.2. İş-Yaşam Dengesi 

Denge kavramı güncel sözlükte “Bir nesnenin veya bir insanın 

devrilmeden durma hali, muvazene, balans” ve “Zihinsel ve duygusal uyum, 

istikrar” şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2012). En yalın haliyle iş-yaşam 

dengesi, bir kişinin işiyle ilgili talepleri ile kişisel yaşam taleplerinin dengede 

olması durumudur (Lockwood, 2003). Kısaca iş ve yaşam dengesi, çalışan 

bireyin aile ve iş sorumluluklarının uyumunu ifade etmektedir. Bireyin yaşam 

alanları arasında hissettiği denge özeldir, algılanan denge, bireye göre 
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değişebilmekte ve bir kişi için geçerli olan denge bir başkası için söz konusu 

olmayabilmektedir (Kapız, 2002). 

İş-yaşam etkileşiminin önemi endüstri toplumunda ve endüstri 

toplumuna geçiş aşamasında kişilerin ve özellikle kadınların işgücüne 

katılmalarındaki artış ile orantılı artan iş taleplerinin gündeme gelmesiyle ön 

plana çıkmıştır (Duxbury ve Higgins, 2001). Özellikle yönetici bireyin 

üzerindeki beklenti ve sorumluluklar işin yükünü arttıran unsurlardandır. 

Bireyin örgüt şemasındaki yeri yükseldikçe iş ve iş dışı yaşam dengesi olgusu 

da önem kazanmaktadır.     

Organizasyonların aileyi desteklemeleri, çalışanların iş dışı yaşam ve 

sorumluluklarını da önemsediklerini göstermeleri, çalışanın işe bağlılığını ve 

iş tatminini arttırmanın yanında sosyal sorumluluğun da bir gereğidir. 

Organizasyonlar bu sorumluluğu, hem çalışanına hem de ailesine karşı yerine 

getirmiş olmaktadır. Böylelikle hem çalışan ve ailesi ham de organizasyon bu 

durumdan fayda görmektedir (Kapız, 2002).   

1.3. Algılanan Örgütsel Destek ve İş-Yaşam Dengesi 

Arasındaki İlişki 

Altan ve Turunç (2021) algılanan örgütsel desteğin pozitif duyguları 

harekete geçirdiğinden söz etmektedirler. Buna göre çalışanlara verilen 

örgütsel desteğin iş ve iş dışı pozitif duyguları artıracağı düşünülmektedir. Bu 

noktada örgütünden destek gören çalışan iş ve aile yaşamında daha pozitif 

duygular hissedecektir.  

Örgütsel desteğin, çalışanların iş ve aile sorumluluklarını dengeleme 

becerisinde önemli bir rol oynadığı kabul görmektedir (Aycan ve Eskin, 

2005). Bunun yanında örgütler, çalışanların iş-yaşam dengelerini 

sağlayamadıkları bazı yaşam evrelerinde çeşitli programlarla bu dengeyi 

sağlamada etkili birer unsur olarak görülmektedir (Küçükusta, 2007). Vallone 

ve Ensher (2001) örgütlerin özellikle çalışanlarının özel hayatları ile 

ilgilenmelerinin gerekli olduğunu savunmaktadırlar.    

Konu başlığı ile ilgili literatürde görülen önceki çalışmalarla da örgütsel 

destek algısının varlığının iş-aile dengesini sağladığı görülmektedir. Örneğin; 

Foley vd. (2005) algılanan örgütsel desteğin iş-aile çatışmasını düşürdüğü 

sonucunu elde etmişlerdir. Turunç ve Çelik (2010) de algılanan örgütsel 

desteğin iş-aile ve aile-iş çatışmasını azalttığını raporlamışlardır. 

Literatürde takip edilen bu izler doğrultusunda çalışmanın hipotezleri 

aşağıdaki şekilde kurulmuştur.  
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H1: Algılanan örgütsel desteğin iş-yaşam dengesi üzerinde istatistiksel 

bakımdan anlamlı etkisi vardır. 

H2: Algılanan örgütsel desteğin iş-aile yaşamı üzerinde istatistiksel 

bakımdan anlamlı etkisi vardır. 

H3: Algılanan örgütsel desteğin aile-iş yaşamı üzerinde istatistiksel 

bakımdan anlamlı etkisi vardır.   

2. METODOLOJİ 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Günümüz bireylerinin hem iş hem aile hem de iş dışı yaşamları 

arasındaki dengeyi sağlamaları gereklidir. Bu dengenin sağlanması ise kolay 

olamamaktadır. İşte bu aşamada çalışanın işi ile aile yaşamı arasındaki 

dengeyi sağlamasında katkılarının olduğu düşünülen ve çalışanların iş 

hayatlarında önemli yeri olan algılanan örgütsel destek kavramı öne 

çıkmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada çalışan tarafından algılanan örgütsel 

desteğin iş-yaşam dengesi üzerindeki etkilerinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır.  

2.2. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın evrenini, Konya’da bulunan devlet ve vakıf 

üniversitelerinde çalışan yaklaşık 5100 akademik personel oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda %95 güvenilirlik sınırları ve %5’lik hata payı dikkate alınarak, 

örneklem büyüklüğü 358 kişi olarak hesaplanmıştır (Sekaran, 2003). 

2.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma nicel ve görgül bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler akademisyenlere 

yüz yüze uygulanmıştır. Ulaşılması gereken örneklem büyüklüğü de dikkate 

alınarak evreni temsil eden üniversitelerin tesadüfi olarak seçilen 

fakültelerinde görev yapan toplamda 500 akademik personele anket 

dağıtılmıştır. 

2.4. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan anket formu üç 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılardan demografik bilgiler 

istenmiştir. İkinci bölümde Algılanan Örgütsel Destek anketi ise Eisenberger 

vd. (1986)’nin oluşturduğu algılanan örgütsel destek anketidir. Anketin 

üçüncü bölümünde Netenmeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından 
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geliştirilen iş-yaşam dengesi ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin ailenin iş 

yaşamına ve işin aile yaşamına etkisi olmak üzere iki boyutu bunmaktadır.  

Anketin ikinci ve üçüncü bölümlerindeki ifadelerde “1: Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3:Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: 

Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 5’li Likert ölçeği ile 

kullanılmıştır.       

2.5. Verilerin Toplanması 

Dağıtılan 500 anketin 385’i geri dönmüştür. Geri dönen anketlerin 28’i 

eksik veri içerdiğinden ötürü 357 anket analiz edilebilmiştir. Çalışmaya 

katılım oranı %71 olarak saptanmıştır.    

2.6. Analizler ve Bulgular 

Bu bölümde geri dönen ve eksiksiz doldurulmuş olan 357 anketin SPSS 

22.0 istatistik analiz programı ile yapılan analizlerine ve bulgularına yer 

verilecektir.  

2.6.1. Katılımcı Profili 

Öncelikle katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin yapılan frekans 

analizi sonuçlarına göre katılımcıların; %46,8’ inin 26-35 yaş aralığında 

olduğu, %67,5’ inin erkek ve %32,5’ inin kadın olduğu, %40,9’ unun 

araştırma görevlisi, %21,8’ inin yardımcı doçent doktor, %18,5’inin öğretim 

görevlisi, %9,8’ inin profesör doktor ve %9’ unun ise doçent doktor olduğu, 

%75,9’ unun devlet üniversitelerinde ve %24,1’ inin vakıf üniversitelerinde 

görev yaptığı, %67,2’ sinin evli ve %30,5’ inin bekâr olduğu, %61,9’ unun 

çocuk sahibi olduğu ve %38,1’ inin çocuğunun olmadığı, %26,4’ ünün tek, 

%24,6’ sının iki ve %9,8’ inin üç çocuk sahibi olduğu, %84’ ünün evde 

bakıma muhtaç olmayan kişilerle yaşarken, %16’ sının bakıma muhtaç 

kişilerle yaşadığı, %61,6’ sının evinde yardımcı bir kişi bulundurmadığı tespit 

edilmiştir. 

2.6.2. Ölçek Güvenilirliği  

Algılanan örgütsel destek ölçeği, iş-aile yaşam dengesi ölçeği ve aile-iş 

yaşam dengesi ölçeklerine ilişkin güvenilirlik analizi sonuçlarına göre; ölçek 

maddelerinin cronbach alpha değerlerinin 0,80’in üzerinde olmasından ötürü 

ankette yer alan tüm ifadelerin kuvvetli düzeyde güvenilir olduğu 

belirlenmiştir. Ölçeğin içsel tutarlılık analizi için hesaplanan cronbach alpha 

katsayısı algılanan örgütsel destek ölçeği için α=0,933; iş-aile yaşam dengesi 

ölçeği için α=0,921 ve aile-iş yaşam dengesi ölçeği için α=0,905 olarak tespit 
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edilmiştir. İlgili katsayılar, ölçeklerin güvenilirliğinin oldukça yüksek 

düzeyde olduğunu göstermektedir (Sipahi vd., 2008). 

2.6.3. Regresyon Analizleri 

Bağımsız değişkenin, bağımlı değişkenler üzerindeki etkisinin tespiti 

amacıyla basit doğrusal regresyon analizleri yapılmış ve ilgili bulgular 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. İlk olarak, algılanan örgütsel desteğin iş-

yaşam dengesi üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla yapılan basit doğrusal 

regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo-1’de yer almaktadır. 

Tablo-1: Algılanan Örgütsel Desteğin İş-Yaşam Dengesine Etkisine İlişkin 

Regresyon Bulguları 

Tablo-1’e göre ilgili regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu ifade edilebilir (F=21,19; p=0,00; p<0,05). Bu bağlamda iş-yaşam 

dengesi değişkenine ilişkin toplam varyansın (değişimin) %5,4’ünün 

(ΔR²=0,054; p=0,00) algılanan örgütsel destek değişkeni ile açıklanabileceği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların örgütsel destek algılarının, iş-yaşam 

dengesi (β=0,237; p=0,00) düzeyinin anlamlı ve pozitif bir yordayıcısı olduğu 

görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, katılımcıların algılanan örgütsel destek 

düzeylerinin iş-yaşam dengesi algılarını pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. Bu veri doğrultusunda H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

İkinci olarak, algılanan örgütsel desteğin iş-aile yaşamı değişkeni 

üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon 

analizine ilişkin bulgular Tablo-2’de yer almaktadır. 

M

odel 
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(Coefficients) 
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Bağımlı Değişken: İş-Yaşam Dengesi 
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Tablo-2: Algılanan Örgütsel Desteğin İş-Aile Yaşamına Etkisine İlişkin Regresyon 

Bulguları 

Tablo-2’ye göre ilgili regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu ifade edilebilir (F=22,42; p=0,00; p<0,05). Bu bağlamda iş-aile yaşamı 

değişkenine ilişkin toplam varyansın (değişimin) %5,7’sinin (ΔR²=0,057; 

p=0,00) algılanan örgütsel destek değişkeni ile açıklanabileceği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların örgütsel destek algılarının, iş-aile 

yaşamı (β=0,240; p=0,00) algısının anlamlı ve pozitif bir yordayıcısı olduğu 

görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, katılımcıların algılanan örgütsel destek 

düzeylerinin iş-aile yaşamı algılarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Bu veri doğrultusunda H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Son olarak, algılanan örgütsel desteğin aile-iş yaşamı değişkeni 

üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla yapılan basit doğrusal regresyon 

analizine ilişkin bulgular Tablo-3’de yer almaktadır. 

Tablo-3: Algılanan Örgütsel Desteğin Aile-İş Yaşamına Etkisine İlişkin Regresyon 

Bulguları 

Tablo-3’e göre ilgili regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu ifade edilebilir (F=7,84; p=0,005; p<0,05). Bu bağlamda aile-iş yaşamı 

değişkenine ilişkin toplam varyansın (değişimin) %1,9’unun (ΔR²=0,019; 

p=0,005) algılanan örgütsel destek değişkeni ile açıklanabileceği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların örgütsel destek algılarının, aile-iş 
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yaşamı (β=0,150; p=0,00) algısının anlamlı ve pozitif bir yordayıcısı olduğu 

görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, katılımcıların algılanan örgütsel destek 

düzeylerinin aile-iş yaşamı algılarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Bu veri doğrultusunda H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

SONUÇ  

Yaşamımızın büyük bir bölümünü kaplayan iş yaşamı ve aile yaşamı 

bireyler açısından önemle incelenmesi gereken konulardandır. Bireyler 

yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çalışmaya mecburdurlar. İş hayatları 

devam eden bireylerin sosyal hayatlarının olması da kaçınılmazdır. Hem 

kendilerine hem de ailelerine zaman ayırması gereken bireyler işlerinden arta 

kalan zamanı da bu doğrultuda iki parçaya ayırmak zorunda kalmaktadırlar. 

Akademisyenlerin yoğun çalışma saatleri ve iş yükü düşünüldüğünde ise bu 

kısıtlı zamanın daha etkin kullanımına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.  

Bunun yanında bireyleri ciddi şekilde etkileyen unsurlardan biri de iş 

hayatıdır. İşle ilgili olumlu ya da olumsuz durumlar bireylerin iş ve iş dışı 

yaşamlarında izler bırakmaktadır. İşle ilgili olumlu unsurlardan olan algılanan 

örgütsel destek bu noktada önem kazanmaktadır. İşle ilgili konularda etkisinin 

olduğu yadsınamaz bir gerçek olan yüksek örgütsel destek algısının iş dışı 

konularda da ön planda olduğu Vallone ve Ensher (2001), Foley, Yue ve Lui 

(2005),  Akın (2008), Önderoğlu (2010), Turunç ve Çelik (2010) ve Eker 

(2011)’ in çalışmaları ile kanıtlanmıştır.       

Araştırmanın akademisyenler üzerinde yapılmasının nedeni ise yoğun 

tempolu ve yorucu bir meslek olmasındır. İş ve aile yaşantısı çoğu zaman 

birbirine geçen akademisyenlerin kurumlarından gördükleri destek ile iş-

yaşam dengelerini sağlayıp sağlayamadıkları sorusu ile çalışma bu yönde 

geliştirilmiştir. Çalışmada devlet ve vakıf üniversitelerinde görev alan 

akademisyenlerin örgütlerinden algıladıkları destek ile iş ve yaşamları 

arasındaki desteği ne oranda sağladıkları ya da sağlayamadıkları 

araştırılmıştır.   

Araştırma sonuçlarına göre; algılanan örgütsel desteğin, iş-yaşam 

dengesi ve alt boyutları iş-aile yaşamı ile aile-iş yaşamını pozitif ve 

istatistiksel bakımdan anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Söz konusu 

bulgular ile yerli ve yabancı literatürde görülen benzer çalışmaların 

bulgularının paralellik gösterdiği söylenebilir. Bu çalışmanın sonuçlarına 

dayanarak şu önerilerde bulunulabilir: 
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• Bireylerin iş-yaşam dengelerinin sağlaması isteniyorsa örgütün

desteği bireylerden esirgenmemelidir.

• Örgütsel desteğin sağlanması ve bireylerce yüksek düzeyde

algılanmasında, örgütsel desteğin önemli unsurlarından olan

yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Yöneticiler bireye yalnız

olmadığını, kendisinin ve örgütünün her zaman destekçisi olduğunu

hissettirmelidirler.

• Daha sonraki çalışmalara önerilerde bulunmak gerekirse; çalışmanın

en büyük kısıtlılığı zaman darlığından dolayı uygulamanın Konya ili

ile sınırlandırılmış olmasıdır. Gelecek çalışmalar için daha fazla 

üniversiteyi kapsayacak şekilde uygulama tasarlanması önerilebilir. 

• Her ne kadar akademisyenlik tek bir cinsiyetin mesleği olmasa da

unvanların yükselmesi ile kadın akademisyen sayısının azaldığı

gözlemlenmiştir. Bu yüzden kadın akademisyenlere ulaşmakta 

zorlanılmıştır. Bu noktada gelecek çalışmalar için bir başka 

önerimiz ise; iş-yaşam dengesini kurmakta daha çok zorlandıkları 

düşünülen kadınlar üzerinde daha çok durulmasıdır.  
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GİRİŞ 

İnsanların günlük yaşamlarının çoğunu geçirdikleri iş yerlerinin ve iş 

yeri ortamının kendilerine sunduklarının çalışan bireyler üzerinde büyük etkisi 

vardır. Bireyin günlük aktivitelerinin büyük çoğunluğunu geçirdiği iş ortamı 

ve burada yaşadıkları onun stres düzeyinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Kaçınılması mümkün olmayan iş stresi hem çalışanlar hem de işverenler için 

bireysel ve örgütsel sonuçları olan, çok boyutlu ve çok önemli bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstesinden gelinemeyen ve uzun süren iş 

stresinin çalışanlar üzerinde, olumsuz yönde fiziksel ve psikolojik etkileri 

olur. 

Stres, bireyin çevresiyle arasında kurduğu ilişki sonucunda bireyin 

kaynaklarının zorlanması ya da aşılması ve iyilik halinin tehlikeye girmesi 

durumu (Lazarus ve Folkman, 1984) ya da kişilerin kendilerini tehdit altında 

hissettiklerinde, kaybetme veya zarar görme deneyimi yaşadıklarında oluşan 

özel bir uyarıcı tepkisi (Carver, 2007) şeklinde tanımlanmaktadır. İş stresi ise 

“insanların bilgi ve yetenekleriyle uyuşmayan ve başa çıkamadıkları iş 

talepleri ve baskılarla karşı karşıya kaldıklarında verdikleri tepkidir” (World 

Health Organization, 2022). Wilson ve arkadaşları (2004) iş stresini “çalışanı 

normal fonksiyonlarından saptıran, psikolojik veya fiziksel davranışlarını 

değiştiren işle ilgili etmenlerin sonucunda oluşan psikolojik bir durum” 

şeklinde tanımlarken Aktaş ve Aktaş (1992), iş stresini “organizasyon 

üyelerinde fiziksel, psikolojik ve davranışsal sapmalara neden olan dış şartlara 

karşı bir uyum tepkisidir” şeklinde tanımlamıştır. İş stresi çalışanların 

davranışlarını olumsuz yönde etkileyerek, örgütün verimsiz, çalışanların ise 

mutsuz olmasına yol açabilmektedir. Bunun yanında stres yaşayan çalışanlar 

görevlerini istediği biçimde yapamama gibi sebeplerle diğer meslektaşlarını 

da olumsuz etkileyebilmektedir (Maslach, Schaufeli ve Leither, 2001). 

Bundan dolayı iş stresi, çalışanların işlevselliğine engel oluşturmakta ve 

zihinsel ve fiziksel olarak tepki göstermelerine sebep olmaktadır (Cam, 2004; 

Wilson vd., 2004).  

İş stresi, dünya çapında iş organizasyonu, iş tasarımı ve işgücü 

tarafından belirlenen bir sağlık ve güvenlik riski olarak tanımlanmıştır (An, 

2008). Bunun yanında iş stresi, çalışanların sosyal ve ruh sağlığını tehlikeye 

atan, sosyal yaşamlarını etkileyen, iş performansından yoksun bırakan, yüksek 

düzeyde devamsızlık ve işyerinde şiddet ile sonuçlanan bir hastalık olarak 

kabul edilmektedir (Burke, 2010; Dalgaard vd., 2017). İş stresinin bitkinliğe 

ve devamsızlığa neden olma eğiliminde olduğu ve hatta bazı metabolik 

hastalıkları tetiklediği düşünüldüğü için hem çalışanları hem de örgütleri 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139121001098#b0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139121001098#b0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139121001098#b0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139121001098#b0035
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/water-electrolyte-imbalance
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/water-electrolyte-imbalance
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/water-electrolyte-imbalance
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etkileyen bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir (Acosta-Ramos vd., 

2021). Çalışanların sağlığını, sosyal yaşamını, iş performansını, aile üyeleri ve 

arkadaşlarıyla olan ilişkilerini etkileyebilir (Raja and Vijayakumar, 2017). İş 

stresi, üretkenliği, etkinliği, iş tatminini ve iş kalitesini etkileyen hem fiziksel 

hem de zihinsel koşulları içerir (Ezenwaji vd., 2019). İş stresi, fiziksel ve 

zihinsel sağlık üzerinde sayısız olumsuz etkiyle ilişkilendirilmiştir ve işçiler, 

işletmeler, iş sağlığı birimleri için büyüyen bir sorun haline gelmiştir 

(Amarneh, 2017; Chou vd., 2014; Montero Marin vd., 2014; Nakao, 2010). 

İş yaşamında stres nedenleri çeşitli araştırmacılar tarafından farklı 

şekillerde ortaya konulmuştur. Luthans (1992) iş stresini dört boyutta 

(örgütsel politikalar, örgütün yapısal özellikleri, fiziksel koşullar ve örgütsel 

süreçler) ele almıştır. Colquitt, Lepine ve Wesson (2014) ise iş stresinin rol 

çatışması, rol belirsizliği, aşırı rol yüklemesi, zaman baskısı, çalışma güçlüğü, 

iş sorumlulukları gibi kaynaklardan ortaya çıktığını ifade etmiştir. Stranks 

(2005) de iş stresi kaynaklarını mesleki faktörler, kişisel faktörler, sosyal 

faktörler ve çevresel faktörler şeklinde kategorize etmiştir. İş stresi kaynakları 

ile ilgili çok fazla sınıflandırma yapılmasına rağmen sınıflandırmaların 

birbirleriyle benzerlik göstermektedir. 

Çalışma hayatında stres altında kalan bireylerde bireysel (fiziksel, 

psikolojik, davranışsal) ve örgütsel bazı sonuçları olmaktadır (Güney, 2007; 

Karabacak, 2013). Kaygı, depresyon, can sıkıntısı, endişe, sigara, alkol ve 

uyuşturucu kullanımı, uyku bozukluğu, düzensiz beslenme, tansiyon 

yükselmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı, iştahsızlık kalp ve damar 

rahatsızlığı, ülser, kanser, migren, alerji gibi iş stresinin bireysel sonuçları 

olabilir (Güney, 2007; Karabacak, 2013; Gürüz ve Gürel, 2009). Örgüte 

yansıyan iş stresinin olumsuz sonuçları arasında; işten ayrılma niyeti 

(Yıldırım vd., 2021; Aydın vd., 2021; Özenir, 2021; Akarca 2021; Taş ve 

Özkara, 2020; Kendir 2020; Bozdoğan ve Aslan, 2020; Dincer 2020; Erdur, 

2019; Düğenci, 2019; Ergün ve Yüksel, 2019), iş tatminsizliği (Camcı ve 

Kavuran, 2021; Karadirek, 2021; Tatar ve Çamkerten, 2021; Akarca, 2021; 

Demir, 2020; Karayel, 2019; Düğenci, 2019; Karakuş, 2019; Özüpek, 2019), 

örgüte bağlılığın azalması (Birgün, 2021; Yurttaş, 2019; Ayhan, 2019; Ergün 

ve Yüksel, 2019), performans düşüklüğü (Kahyaoğlu vd., 2021; Sayıldı, 2020; 

Yılmaz ve Günay, 2020; Ülbeği vd., 2019; Evrankaya, 2019; Tortumlu ve 

Taş, 2019), yaşam doyumsuzluğu (Tagay, 2021; Camcı ve Kavuran, 2021; 

Karabacak ve Harlak, 2020; Fişek, 2020), duygusal tükenme (Karadirek, 

2021; Kutlutürk ve Yıkılmaz, 2021; Öksüz ve Özdemir, 2020; Alkaş, 2020; 

Çeliker, 2020), algılanan örgütsel desteğin azalması (Doğan ve Yeloğlu, 2021; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139121001098#b0135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941721001114#bb0085
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941721001114#bb0025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941721001114#bb0050
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941721001114#bb0165
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883941721001114#bb0175
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Tagay, 2021; Sazkay ve Görmezoğlu, 2021; Afşar vd., 2021; Doğan ve 

Oğuzhan, 2020; Yücel ve Şirin, 2020; Serinikli, 2019), iş aile çatışması/aile iş 

çatışması (Altunsoy, 2021; Gökmen ve Yıldız, 2021; Öztürk ve Türk, 2020; 

Karabacak ve Harlak, 2020; Ergün ve Yüksel, 2019), duyarsızlaşma 

(Karadirek, 2021; Bayarçelik ve Durmaz, 2019; Kutlutürk ve Yıkılmaz, 2021; 

Alkaş, 2020) gibi durumlar sayılmaktadır. 

İnsanların günlük aktivitelerinin büyük çoğunluğunu geçirdiği iş ortamı 

ve burada yaşadıkları onun stres düzeyinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Kaçınılması mümkün olmayan iş stresi hem çalışanlar hem de işverenler için 

bireysel ve örgütsel sonuçları olan, çok boyutlu ve çok önemli bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstesinden gelinemeyen ve uzun süren iş 

stresinin çalışanlar üzerinde, olumsuz yönde fiziksel ve psikolojik etkileri 

olur. Buradan hareketle iş stresini, Türkiye’de 2019-2021 yılları arasında 

yapılan akademik çalışmalar üzerinden değerlendirerek hangi değişkenlerle 

nasıl ilişkilendiğini tespit etmek amaçlanmıştır. 
 

1. YÖNTEM 

Bu çalışmada elde edilen veriler meta analiz yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Meta analiz; “meydana getirilmiş birbirinden bağımsız bilimsel 

çalışmaların verileri kullanılarak istatiksel bir şekilde bir araya getirmeye ve 

bu çalışmaların sonuçlarını özetlemede kullanılan bilimsel bir tekniktir” 

(Bakioğlu & Özcan, Meta Analiz, 2016). Elde edilen veriler Jamovi 1.6.23 

programında analiz edilmiştir. 
 

1.1. Verilerin Toplanması 

Çalışmaya ait veriler 03 Mart 2022 tarihinde toplanmaya başlanmış ve 

27 Mart 2022 tarihinde toplama işlemi tamamlanmıştır.  Çalışma verileri 

aşağıdaki kısıtlar dikkate alınarak YökTez, Science Direct, TrDizin ve Google 

Scholar portalleri taranarak elde edilmiştir. 

 

Kısıtlar; 

• Dahil edilecek çalışmaların, 2019 ile 2021 yılları arasında 

yayınlanmış olması, 

• Dahil edilecek çalışmaların, “iş stresi, job stress, work stress” 

anahtar kelimelerini içermeli ve çalışmada iş stresinin dışında 

bağımlı veya bağımsız en az bir değişkenin bulunması, 
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• İş stresini içeren bu çalışmalara korelasyon analizinin uygulanması

yani “r” değerini içermesi “r” değeri yok ise “R2” değerini içermesi

ve bu değerin “r” değerine çevrilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen kısıtlamalar sonucunda yapılan eleme ile kısıtları 

karşılayan çalışmaların değişkenleri kabul edilmiştir. Kabul edilen 

çalışmaların sayısı; 25 tez, 1 kitap, 2 bildiri ve 37 adet makale olarak 

belirlenmiş ve bu çalışmalar incelenerek iş stresi ile ilgili değişkenlere 

bakıldığında toplamda 9 adet bağımlı/bağımsız değişkene ulaşılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen bilimsel çalışma sayısı 65 olmasına rağmen değişken 

bazlı yapılan incelemede toplamında elde edilen veri sayısı 87 (k=87) ve 

kullanılan örneklem sayısı da (N) 25121 olarak bulunmuştur. Elde edilen 

değişken verileri Tablo 1’de; çalışmayı yapan yazar/yılı, “N” ve “r” değerleri 

olarak belirtilmiştir. 

Tablo 1: Dahil Edilen Çalışmalar 

İşten Ayrılma Niyeti (16) N r İş Performansı (13) N r 

Şendoğdu vd. (2021) 356 -0,516 Kahyaoğlu vd. (2021) 421 -0,144

Yıldırım vd. (2021) 141 0,895 Tatar ve Çamkerten (2021) 519 -0,08

Aydın vd. (2021) 263 0,338 

Özüdoğru ve Yıldırım 

(2020) 402 -0,379

Özenir (2021) 285 0,751 Yılmaz ve Günay (2020) 260 -0,618

Çankaya (2020) 256 0,495 Sürücü ve Şeşen (2020) 302 0,209 

Taş ve Özkara (2020) 395 0,45 Öztürk ve Aygün (2020) 438 0,194 

Kendir (2020) 232 0,646 Tekin ve Deniz (2019) 178 -0,157

Bozdoğan ve Aslan (Kitap 

2020) 516 0,765 Ülbeği vd. (2019) 367 -0,56

Serinikli (2019) 145 0,515 Tortumlu ve Taş (2019) 200 -0,15

Öztürk ve Şahverdioğlu (2019) 146 0,309 Evrankaya (2019) 385 -0,479

Ergün ve Yüksel (2019) 201 0,325 Yurttaş (2019) 293 -0,454

Düğenci (2019) 392 0,375 Sayıldı (2020) 302 -0,117

Erdur (2019) 279 0,669 Chen (2021) 398 0,113 

Dinçer (2020) 309 0,219 

Bağ (2021) 154 0,744 

Akarca (2021) 335 0,44 Yaşam Doyumu (6) N r 

Camcı & Kavuran (2021) 642 -0,281

Tatar ve Çamkerten (2021) 519 0,36 

Algıanan Örgütsel Destek (8) N r Tagay (2021) 254 -0,272

Doğan & Yeloğlu (2021) 456 -0,44

Karabacak ve Harlak 

(2020) 206 -0,418

Tagay (2021) 254 -0,047

Karabacak ve Harlak 

(2020) 110 -0,35

Çetin & Perçin (2021) 390 -0,125 Fişek (2020) 202 -0,196

Sazkay ve görmezoğlu(2021) 270 -0,521

Afşar vd. (2021) 185 -0,257 Aile İş Çatışması (6) N r 

Doğan ve Oğuzhan (2020) 431 -0,42 Öztürk ve Türk (2020) 183 0,25 
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Yücel ve Şirin (2020) 297 -0,27 Gökmen ve Yıldız (2021) 231 0,803 

Serinikli (2019) 193 -0,247 
Karabacak ve Harlak 
(2020) 206 0,132 

   
Karabacak ve Harlak 
(2020) 110 0,233 

   Ergün ve Yüksel (2019) 201 0,342 

İş Aile Çatışması (7) N r Altunsoy (2021) 443 0,411 

Gökmen ve Yıldız (2021) 231 0,773       

Öztürk ve Türk (2020) 183 0,41 İş Tatmini (20) N r 

Karabacak ve Harlak (2020) 206 0,177 Camcı & Kavuran (2021) 642 -0,232 

Karabacak ve Harlak (2020) 110 0,211 Karadirek (2021) 550 -0,217 

Ergün ve Yüksel (2019) 201 0,438 Tatar ve Çamkerten (2021) 519 -0,46 

Altunsoy (2021) 443 0,454 Öztürk ve Aygün (2020) 438 0,27 

Bağ (2021) 154 0,679 
Karabacak ve Harlak 
(2020) 206 -0,504 

      
Karabacak ve Harlak 
(2020) 110 -0,508 

Örgütsel Bağlılık (4) N r Tekin ve Deniz (2019) 178 -0,314 

Ergün ve Yüksel (2019) 201 -0,238 Serinikli (2019) 193 -0,199 

Ayhan (2019) 100 0,402 Ergün ve Yüksel (2019) 201 -0,288 

Yurttaş (2019) 293 -0,52 Karakuş (2019) 185 -0,274 

Birgün (2021) 416 -0,5 Kerse vd. (2019) 104 -0,49 

      

Öztürk ve Kıraç (Bildiri 

2019) 258 -0,334 

Duygusal Tükenme (7) N r 

Öztürk ve Kıraç 

(Bildiri2019) 152 -0,572 

Bayarçelik ve Durmaz (2019) 300 0,854 Akarca (2021) 335 -0,387 

Ülbeği vd. (2019) 367 0,55 Demir (2020) 180 -0,59 

Karadirek (2021) 550 0,315 Fişek (2020) 202 -0,303 

Kutlutürk ve Yıkılmaz (2021) 100 0,502 Karayel (2019) 100 -0,197 

Öksüz ve Özdemir (2020) 262 0,745 Düğenci (2019) 392 -0,607 

Alkaş (2020) 408 0,711 Acar (2019) 254 -0,404 

Çeliker (2020) 336 0,436 Özüpek (2019) 408 -0,524 
 

 

1.2. Verilerin Analizi 

Veriler, oluşturulan tablolar ile Jamovi programına aktarılmış ve ilk 

önce yanlılık analizine tabi tutulmuştur. Yanlılık testi; meta analize tabi 

tutulacak veriler dışında unutulan ya da eklenmeyen verilerin analizi etkileyip 

etkilemediğini anlamak için uygulanır. Yayın yanlılığının varlığı analize 

etkinin olduğunu; yanlılığın bulunmaması durumu ise etkinin olmadığını 

göstermektedir (Çakır vd. 2021).  Yanlılık testi için Begg ve Mazumdar sıra 

korelasyonu uygulanmış, elde edilen analiz sonuçları Tablo 2’de belirtilmiştir.  
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Tablo 2: Begg ve Mazumdar Sıra Korelasyonu 

 DEĞİŞKEN Tau2 Value p 

İşten Ayrılma Niyeti 0,2038 0,167 0,398 

İş Performansı 0,0924 -0,323 0,126 

Yaşam Doyumu 0,1189 0,2 0,719 

Algılanan Örgütsel Destek 0,03 0,214 0,548 

Aile İş Çatışması 0,1175 -0,333 0,469 

İş Aile Çatışması 0,0823 -0,143 0,773 

İş Tatmini 0,06 -0,042 0,823 

Örgütsel Bağlılık 0,1243 1 0,083 

Duygusal Tükenme 0,1154 0,333 0,381 

Yanlılık analizinin ardından çalışma verilerine heterojenlik testi 

uygulanır. Heterojenlik testinin uygulanma amacı; verilerin dağılım 

şekline göre uygulanan korelasyon meta analiz modelini belirlemektir. 

Eğer veriler heterojen dağılıyorsa Fisher z rastgele etki modeli; homjen 

biçimde dağılım gösteriyorsa ise Fisher z sabit etki modeli uygulanır 

(Kürü, 2021). Veriler değişken değişken olarak elde edilmesi sebebiyle 

her değişken ayrı ayrı analize tabi tutulup sonuçları Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3: Heterojenlik Testi 

I2 df Q 

İşten Ayrılma Niyeti 98,21% 15 839,405 

İş Performansı 96,9% 12 387,51 

Yaşam Doyumu 97,24% 5 181.097 

Algılanan Örgütsel Destek 90.07% 7 70.475 

Aile İş Çatışması 96,22% 5 132,303 

İş Aile Çatışması 94,47% 6 108,531 

İş Tatmini 94,24% 19 329,908 

Örgütsel Bağlılık 96,64% 3 89,31 

Duygusal Tükenme 97,37% 6 227,971 

Yayın yanlılığı ile heterojenlik analizinin ardından verilere 

rastgele etki modeli uygulanmış ve birden fazla değişken olması 

sebebiyle heterojenlik testinde olduğu gibi bütün değişkenler ayrı ayrı 

analize tabi tutulmuş ve sonuçlar Tablo 4’te yansıtılmıştır.  
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Tablo 4: Rastgele Etki Modeli 

  N EB Alt-Üst Sınır p 

İşten Ayrılma Niyeti 4405 0,567 (0,343)-(0,790) 0,001 

İş Performans 4465 -0,222 (-0,390)-(-0,054) 0,010 

Yaşam Doyumu 1933 -0,197 (-0,478)-(0,084) 0,001 

Algılanan Örgütsel Destek 2476 -0,309 (-0,437)-(-0,182) 0,001 

Aile İş Çatışması 1374 0,423 (0,142)-(0,703) 0,001 

İş Aile Çatışması 1528 0,522 (0,3039-(0,741) 0,001 

İş Tatmini 5607 -0,385 (-0,497)-(-0,274) 0,001 

Örgütsel Bağlılık 1010 -0,245 (-0,598)-(0,108) 0,001 

Duygusal Tükenme 2323 0,727 (0,471)-(0983) 0,001 

 

2. BULGULAR 

Çalışma verilerinin yanlılık içerip içermediğini anlamak için uygulanan 

beg ve mazumdar sıra korelasyon testi uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 

2’de bütün değişkenlere uygulanarak gösterilmiştir. Yanlılık içeren çalışmalar 

bir sonraki adıma dâhil edilmemiştir. Begg ve mazumdar sıra korelasyonunda 

teste tabi tutulan verilerin Kendall Tau katsayılarının 1’e yakın olmaları ve p 

değerlerinin 0,05’ten büyük olması beklenir (Kürü, 2021). Tablo 2’ye 

bakıldığında iş performansı, algılanan örgütsel destek, iş aile çatışması ve iş 

tatmini değişkenlerine ait Kendall Tau katsayı değerleri diğer değişkenlere 

göre 1 değerinden biraz daha uzak bir değer olarak elde edildiği görülmekte 

fakat p değerleri bütün değişkenlerde 0,05’ten büyüktür. Bu sebeple 

çalışmaya dâhil edilen değişkenlerin hiçbiri yanlılık sergilememektedir. 

Değişkenlere uygulanan heterojenlik testi sonuçları için Tablo 3’e 

bakıldığında değişkenlere ait sonuçların yansıtıldığı görülmektedir. Mete 

analizde heterojenlik testi verilere uygulanacak modeli belirleme açısından 

önem arz etmektedir. Çünkü verilerin dağılımı uygulanacak modeli 

değiştirmektedir ve heterojen bir dağılım sergileyen çalışmalara rastgele etki 

modeli sergilemeyen çalışmalara da sabit etki modeli uygulanır (Higgins vd. 

2009).  Dinçer (2019)’a göre heterojenlik testi sonuçlarının incelenerek 

verilerin heterojen bir dağılım sergileyip sergilemediklerini anlamak için iki 

yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi I2 değeri ki; bu değere çalışmanın 

heterojenlik oranını göstermektedir. Diğer yol ise; Q veya Chi kare 

değerlerinin X2 değerinin tablodaki serbestlik derecesindeki karşılık gelen 

değerinden büyük olması durumunda veriler heterojen bir dağılım sergiler. Bu 

durumda heterojenlik analizi sonucu için Tablo 3’e bakıldığında bütün 

değişkenler için I2 değerlerinin % 90’nın üzerinde olduğunu ve bu durumda 
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çalışmaların hepsinin heterojenlik oranlarının % 90 ve üzeri bir oranda olduğu 

görülmektedir. 

Yüksek oranda heterojenlik sergilediği anlaşılan çalışma verilerine 

rastgele etki modeli uygulanmış ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’e 

bakıldığında N sayıları, Etki büyüklükleri, etki büyüklüklerinin alt ve üst 

sınırları ile p değerleri verilmiştir. Etki büyüklüklerine bakıldığında sırasıyla; 

işten ayrılma EB:0,567, iş performansı EB:-0,222, yaşam doyumu EB:-0,197, 

algılanan örgütsel destek EB: 0,309, aile iş çatışması EB:0,423, iş aile 

çatışması EB:0,522, iş tamimini EB:-0,385, örgütsel bağlılık EB:-0,245 ve 

son olarak duygusal tükenme EB:0,727 olarak elde edilmiştir. Gedik ve 

Üstüner (2017), etki büyüklüklerini şu şekilde sınıflandırmıştır; eğer etki 

büyüklüğü 0,50’den az ve 0,50’den çok olarak ikiye ayırmış ve bu ayrımı da 

kendi içinde bölümlere ayırmıştır. 0,50’den az için 0,10’a kadar olan etki 

büyüklüklerini çok zayıf bir güce sahip olarak yorumlamış, 0,10’dan 0,30’a 

kadar olan etki büyüklüklerini de zayıf etki gücü olarak belirlemiş ve son 

olarak 0,30’dan 0,50’ye kadar olan etki büyüklüklerini de orta etki güce sahip 

olarak sınıflandırmıştır. 0,50’den büyük etki gücünü ise 0,50’den 0,80’e kadar 

olan etki gücünü yüksek etki gücü ve 0,80’den daha büyük olan etki gücü 

değerini de çok yüksek etki gücü olarak sınıflandırmıştır.  

SONUÇ 

Küresel dünyada insanların sağlık açısından karşılaştığı temel 

problemlerden biri olan stres, iş ortamında çalışanın çalışma ortamı, arkadaş 

grubu ve diğer dış etkenler sebebiyle problem yaşaması durumunda iş stresine 

dönüşmekte ve çalışanın performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Stresin 

fizyolojik ve psikolojik sonuçları göz önünde bulundurulduğunda kısa vadede 

de uzun vadede de çalışan açısından olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada çalışanların maruz kaldığı iş stresinin etkileşimde olduğu 

değişkenleri belirlemek adına daha önceden yapılmış bilimsel çalışmaların 

verileri kullanılarak bir meta analiz uygulanmıştır. Meta analiz; bilimsel 

çalışmaların verilerini kullanarak farklı sonuçları tek bir sonuca bağlama 

neticesinde kullanılan, analizin analizi olarak yorumlanan bir yöntemdir. Bu 

sebeple bu çalışmada amaçlanan; iş stresi ile ilgili yapılmış ve kısıtları 

karşılayan farklı çalışmaları toplayıp, iş stresi ile ilgi kaç farklı değişken varsa 

ortaya çıkarmak ve iş stresi ile ilgili en büyük etki büyüklüğüne sahip 

değişkenleri belirlemektir.  

Veri toplama sırasında iş stresi ile ilgili toplamda 9 adet değişken elde 

edilmiş ve bu değişkenlerin verilerine uygulanan heterojenlik sonucuna göre 
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çalışma verilerinin %90 düzeyinin üstünde bir heterojenlik sergilediği 

anlaşılmıştır. Ardından rastgele etki modellemesinin uygulanmasına karar 

verilmiş ve değişkenlere uygulanan rastgele etki modellemesi sonucu en 

büyük etki büyüklüğüne sahip değişkenin 0,727 değeri ile duygusal tükenme, 

en düşük etki büyüklüğüne sahip değişken ise; -0,197 değeri ile yaşam 

doyumu olduğu görülmektedir. En büyük etki büyüklüğüne sahip üç 

değişkene bakıldığında sırasıyla; duygusal tükenme (EB:0,727), işten ayrılma 

niyeti (EB:0,567) ve iş aile çatışması (EB:0,522) değişkenleri olarak 

görülürken, en düşük etki büyüklüğüne sahip üç değişken olarak bakıldığında 

ise; yaşam doyumu (EB:-0,197), örgütsel bağlılık (EB:-0,245) ve iş 

performans (EB:-0,222) olarak görülmektedir. Diğer değişkelerin etki 

büyüklüğüne bakıldığında,  iş tatmini değişkenin sahip olduğu EB: -0,385, 

aile iş çatışması EB: 0,423 ve algılanan örgütsel destek değişkeninin EB: -

0,309 olarak görülmektedir. Bu durumda etki büyüklüğü için yapılan 

sınıflandırma baz alınarak elde edilen sonuç; iş stresi ile duygusal tükenme 

arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönlü bir etki gücü ve iş stresi ile yaşam 

doyumu arasında ise negatif yönlü zayıf düzeyde etki gücüne sahip ilişki 

olduğudur. Duygusal tükenmenin dışındaki sıralamadaki 2 ve 3. değişkenlerin 

(işten ayrılma niyeti ve iş aile çatışması) etki büyüklüklerine bakıldığında 

0,50’den fazla 0,80’den az olmaları sebebiyle iş stresi ile bu değişkenler 

arasındaki ilişki gücü duygusal tükenmede olduğu gibi pozitif yönlü yüksek 

düzeyde bir etki gücünün olduğu görülmektedir. Diğer değişkenlerin etki 

büyüklüklerine bakıldığında; iş stresi ile iş tatmini arasındaki ilişkinin etki 

büyüklüğü negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki gücü, aile iş çatışması 

değişkeni ile pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki gücü ve son olarak algılanan 

örgütsel destek ile olan ilişkide ise iş stresi ile negatif yönlü orta düzeyde bir 

ilişki gücü olduğu görülmektedir. 

Elde edilen en önemli sonuç; iş stresi yaşayan çalışanın ilk olarak 

duygusal tükenme yaşadığı, bu duygusal tükenmenin etkisi olarak işten 

ayrılma niyetinin ortaya çıktığı ve maruz kaldığı stres sebebiyle de aile 

ortamında huzursuzluklar yaşadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca pozitif yönlü 

yüksek düzeyde bir ilişki olması sebebiyle çalışanın maruz kaldı iş stresi 

seviyesinin artması duygusal tükenme, işten ayrılma niyeti ve iş aile çatışması 

değişkenleri üzerindeki etkiyi de aynı orantıda artırmaktadır. İş stresinin 

çalışana doğrudan olan etkisi, işletmeyi de doğrudan veya dolaylı yoldan 

etkilemektedir. Bu sebeple iş stresini meydana getiren unsurların belirlenip 

çalışanın iş stresine maruz kalma süresinin minimuma indirilmesi önem arz 

etmektedir. İşletmelere yapılacak öneri; çalışanları uzaktan/yakından 



168 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

izleyerek veya strese maruz kaldığı anlaşılan çalışanlar ile anlık bireysel 

toplantılar düzenleyerek stres oluşturan unsurların neler olduğunun 

belirlenmesi yoluna gidilmesi, özellikle iş aile çatışması yaşandığı göz önünde 

bulundurulduğunda personellerin iş yerinde yaşadıkları problemleri diledikleri 

zaman konuşabilecekleri ve yapacakları konuşmaların gizli tutulacağının 

garantisi verilerek iş yerlerinde bir rehber personelin bulundurulması 

gerekmektedir. Devlet tarafından rehber personel kavramının iş hukuku 

kapsamına alınması ve bu personelin bütün işletmelerce bulundurulmasını 

zorunlu tutacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın eksik yanına bakıldığında; elde edilen değişkenlerin 

cinsiyet veya medeni duruma göre bakılmaması olabilir. Farklı bir çalışmada 

cinsiyet ve/veya medeni durumu da eklenerek bu değişkenlerin etkileri 

incelenebilir.  



169

KAYNAKÇA 

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1984). Stress, appraisal, and coping (Vol. 2). 

New York: Springer Publishing Company. 

Carver, C. S. (2007). Stress, Coping, and Health, Friedman, Howard S., 

Silver, Roxane Cohen, (Eds.), Foundations of Health Psychology. 

New York: Oxford University Press. 

Wilson, M. G., Dejoy, D. M., Vandenberg, R. J., Richardson, H. A., & 

Mcgrath, A. L. (2004). Work characteristics and employee health and 

well‐being: Test of a model of healthy work organization. Journal of 

Occupational and Organizational Psychology, 77(4), 565-588. 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual 

Review of Psychology, 52(1), 397-422. 

Cam, E. (2006). Çalışma yaşamında stres ve kamu kesiminde kadın çalışanlar. 

Journal of Human Sciences, 8(1), 1-10. 

An, I. L. O. (2008). Occupational injuries statistics from household surveys 

and establishment surveys. 

Burke, R. J. (2010). Workplace stress and well‐being across cultures: 

Research and practice. Cross Cultural Management: An International 

Journal. 

Dalgaard, V. L., Aschbacher, K., Andersen, J. H., Glasscock, D. J., Willert, 

M. V., Carstensen, O., & Biering, K. (2017). Return to work after

work-related stress: a randomized controlled trial of a work-focused

cognitive behavioral intervention. Scandinavian Journal of Work,

Environment & Health, 436-446.

Acosta-Ramos, S., Ramirez-Martinez, F. R., Manriquez, I. J. R., Galindo-

Odilon, M., Estrada-Esparza, S. Y., Trejo-Franco, J., & Flores-

Padilla, L. (2021). Burnout syndrome and association with work 

stress in nursing staff in public hospital of the northern border of 

Mexico. Archives of psychiatric nursing, 35(6), 571-576. 

Raja, D. V. A. J., & Vijayakumar, V. (2017). A Study on Stress Management 

among the Different Type of Working Employees of Banking Sector 

with Skill Development Orientation Solution in India. International 

Journal of Marketing and Human Resource Management, 8(1), 13-17. 

Ezenwaji, I. O., Eseadi, C., Okide, C. C., Nwosu, N. C., Ugwoke, S. C., 

Ololo, K. O., ... & Oboegbulem, A. I. (2019). Work-related stress, 

burnout, and related sociodemographic factors among nurses: 



170 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Implications for administrators, research, and policy. Medicine, 98(3), 

1-6.

Amarneh, B. H. (2017). Social support behaviors and work stressors among 

nurses: a comparative study between teaching and non-teaching 

hospitals. Behavioral Sciences, 7(1), 5. 

Chou, L. P., Li, C. Y., & Hu, S. C. (2014). Job stress and burnout in hospital 

employees: comparisons of different medical professions in a regional 

hospital in Taiwan. BMJ open, 4(2), e004185. 

Montero-Marin, J., Prado-Abril, J., Piva Demarzo, M. M., Gascon, S., & 

García-Campayo, J. (2014). Coping with stress and types of burnout: 

explanatory power of different coping strategies. PloS one, 9(2), 

e89090. 

Nakao, M. (2010). Work-related stress and psychosomatic 

medicine. BioPsychoSocial medicine, 4(1), 1-8. 

Colquitt, J., Lepine, J. A., & Wesson, M. J. (2014). Organizational Behavior: 

Improving Performance and Commitment in the Workplace (4e). New 

York, NY, USA: McGraw-Hill. 

Stranks, J. (2005). Stress at Work: Management and Prevention, Jordan Hill. 

Güney, S. (2007). Yönetim ve organizasyon (2. Baskı). Ankara: Nobel 

Yayınları. 

Karabacak, G. (2013). İş-aile çatışmasının iş ve yaşam doyumuna etkilerinin 

iş stresi ve algılanan sosyal destek açısından otel personeli üzerinde 

incelenmesi. Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Gürüz, D., & Gürel, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon (İkinci baskı). 

Nobel Yayın Dağıtım. 

Aktaş, A., & Aktaş, R. (1992). İş stresi. Verimlilik Dergisi, 1, 153-167. 

World Health Organization (2022). Stress at the workplace. 

http://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/ (23 

Mart 2022). 

Birgün, G.D. (2021). The mediating role of cognitive flexibility between job-

related stress and organizational commitment: A study on insurance 

sector employees. Master Thesis, Istanbul Bilgi University Institute of 

Graduate Programs, Istanbul. 

Chen, Y. H. (2021). Kişilik tipi, iş stresi düzeyi ve işgören performansı 

ilişkisi: Turizm işletmeleri çalışanları üzerinde bir inceleme. Yüksek 

Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 



171

Bağ, R.E. (2021). İş-aile çatışması ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki ve 

bu ilişkide iş stresinin aracılık rolü. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan. 

Altunsoy, İ. (2021). Pandemi sürecinde eczane çalışanlarının yaşadıkları iş 

stresinin uyumsal performans üzerindeki etkisinde iş-aile çatışmasının 

aracılık rolü. Yüksek Lisans Tezi, İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

Akarca, M. (2021). Psikolojik sahiplenme ve örgütsel değişime dönük 

tutumun, iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma niyetine etkisi: sağlık 

çalışanları üzerinde bir uygulama. Doktora Tezi, Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Alkaş, E. (2020). İş yükünün tükenmişlik üzerindeki etkisinde iş stresinin 

aracı rolü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

Demir, B. (2020). Adli alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarında iş stresi ve 

iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara. 

Dinçer, M. (2020). Yıkıcı liderliğin iş stresi ve işten ayrılmaya etkisi: 

kurumlarından istifa eden jandarma personeli üzerine bir araştırma. 

Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Bozdoğan, S.C. (2020). Aşırı iş yükünün, tükenmişlik, iş stresi ve işten 

ayrılma niyeti üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmaniye. 

Sayıldı, H. (2020). İş-aile çatışması ve iş stresinin işgören performansına 

etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük. 

Fişek M. F. (2020). İş stresi, iş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin 

incelenmesi: mimarlar üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, 

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 

Çeliker, N. (2020). Konaklama işletmelerinde toksik liderlik ölçeğinin 

geliştirilmesi ve toksik liderlik, lider-üye etkileşimi, iş stresi, duygusal 

tükenmişlik değişkenleri bağlamında örgütsel vatandaşlık 

davranışının veri madenciliği yöntemi ile incelenmesi. Doktora Tezi, 

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akdeniz. 

Düğenci, İ. (2019). Gemi adamlarının iş stresi algılarının iş tatmini ve işten 

ayrılma niyeti üzerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, 



 

172 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 

İstanbul. 

Erdur, O. B. (2019). İş görenlerin iş stresi, depresyon düzeyi ve işten ayrılma 

niyeti arasındaki ilişki: banka çalışanlarının katılımıyla yapılan 

uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Acar, M. (2019). Okul yöneticilerinin iş tatmini duygusal emek ve iş stresi 

arasındaki ilişki: konya ili üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Ayhan A. (2019). İş stresinin örgütsel bağlılığa etkisi: malatya katılım 

bankaları araştırması. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Malatya. 

Karakuş, Ç. (2019). Çalışma hayatında iş tatmini ve iş stresi: özel bir 

hastanede hemşireler üzerine araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Yurttaş, Y. (2019). Çalışanların etkileme taktiklerinin örgütsel bağlılık, iş 

performansı ve iş stresine etkisi, kimya sektöründe bir uygulama. 

Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kocaeli. 

Özüpek, A. A. (2019). Örgütsel sessizlik, iş tatmini ve iş stresi arasındaki 

ilişki: inşaat sektörü üzerine bir çalışma. Doktora Tezi, İstanbul 

Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Evrenkaya, İ. (2019). Sınıf öğretmenlerinin iş stresi ve mesleki 

performanslarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 

Karayel, B. (2019). Özel sektör işletmelerinde taşeronluk sistemi ve 

taşeronluk sisteminin iş stresi üzerindeki etkileri: mekanik tesisat 

sektörü işçileri üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Nişantaşı 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Afşar, F., Erdoğan, H., İbrahimoğlu, Ö., Şaylan, B., & Köksal, Ö. (2021). 

COVİD-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının İş Stresi Ve Örgütsel 

Destek Algıları. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health 

Sciences, 6(14), 89-96. 

Aydın, G., Aytaç, S., & Şanlı, Y. (2021). İşe İlişkin Duygular, İş Stresi ve 

Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hemşireler 

Üzerinde Bir Araştırma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi(80), 1-

35. 



173

Bayarçelik, E., & Durmaz, B. (2019). İş Stresi ve Pozitif Psikolojik 

Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir 

Araştırma. İnsan ve İnsan, 6(21), 493-523. 

Bozdoğan, S., & Aslan, H. (2020). Aşırı İş Yükünün, Tükenmişlik, İş Stresi 

ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi. Ankara: İksad. 

Camcı, G., & Kavuran, E. (2021). Hemşirelerin İş Stresi ve Tükenmişlik 

Düzeyleri ile Meslek ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki 

İlişkinin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri 

Dergisi, 24(2), 274-283.  

Çakır, Ö., Tanğ, Y., & Gülay, E. (2021). Demografik Değişkenler 

Bağlamında Çalışanların Örgütsel Sessizlik Algılarının 

Belirlenmesine Yönelik Bir Meta Analiz Çalışması. Akdeniz İİBF 

Dergisi, 21(2), 271-296. 

Çankaya, M. (2020). Hastane Çalışanlarındaki İş Stresi nin İşten Ayrılma 

Niyeti Üzerindeki Etkisi. Business & Management Studies: An 

International Journal, 8(1), 121-143. 

Çetin, B., & Perçin, N. (2021). The Moderating Role of Perceived Social 

Support in the Relationship Between Learned Resourcefulness and 

Work Stress in Hotel Businesses: The Case of Cappadocia. Revista 

Anais Brasileiros De Estudos Turísticos, 11, 1-12. 

Doğan, S., & Oğuzhan, Y. (2020). Algılanan Örgütsel Desteğin İş Stresi 

Üzerindeki Etkisinde Kendilik Algısının Düzenleyicilik Rolü. 

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), 219-232. 

Doğan, A., & Yeloğlu, H. (2021). Öz-Yeterliliğin İş Stresine Olan Etkisinde 

Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolünün İncelenmesine Yönelik 

Model Önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3668-3680. 

Ergün, E., & Yüksel, A. (2019). İş-Yaşam Çatışmasının Çalışanın Davranışsal 

Sonuçlarına Etkisi ve İş Stresinin Aracılık Rolü. İstanbul Aydın 

Üniversitesi Dergisi, 11(1), 67-90. 

Gedik, A., & Üstüner, M. (2017). Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılık ve İş 

Doyumu İlişkisi: Bir Meta Analiz. E-Uluslararası Eğitim 

Araştırmaları Dergisi, 41-57. 

Gökmen, B., & Yıldız, M. (2021). Determination of the Relationship Between 

the Level of Work-Family Life Conflict and Job Productivity and 

Work Stress in Nurses. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Dergisi, 5(2), 186-197. 

Kahyaoğlu, M., Meriçbey, T., & Büyükbeşe, T. (2021). Covid 19 Korkusunun 

İnfaz Koruma Memurlarının Çalışma Performansına Etkisinde İş 



 

174 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Stresinin Aracılık Rolü. Türk & İslam Dünyası Araştırmalar Dergisi, 

8(31), 32-45. 

Karabacak, G., & Harlak, H. (2020). Otel Çalışanlarının İş-Aile Yaşam 

Çatışmalarının Yordayıcıları Olarak, İş - Yaşam Doyumu, İş Stresi ve 

Algılanan Sosyal Destek. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 

1923-1940. 

Karadirek, G. (2021). Öğretmenlerde İş Stresi ve Mesleki Tükenmişliğin İş 

Tatmini ve Mesleki Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi. Cumhuriyet 

Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(1), 101-122. 

Karakuş, Ç. (2019). Çalışma Hayatında İş Tatmini ve İş Stresi: Özel Bir 

Hastanede Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma. Kırşehir Ahi 

Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 

92-104. 

Kendir, H. (2020). Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma 

Niyetine Etkisinde Görev Yapılan Departmanın Moderatör Rolü. 

İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3421-3432. 

Kerse, G., Koçak, D., & Yücel, İ. (2019). Örgütsel Vatandaşlığın Zorunlu 

Olması İş Tatminini Etkiler Mi? İş Stresi Bağlamında Bir İnceleme. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 547-560. 

Kutlutürk, S., & Yıkılmaz, İ. (2021). Covid-19 Pandemisi Uzaktan Çalışma 

Sürecinde Akademisyenlerin İş Stresi, Tükenmişlik Algısı, Fiziksel 

Aktivite ve Kas İskelet Sistemi Ağrılarının İncelenmesi. H.Ü. Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 297-313. 

Kürü, S. A. (2021). Meta-Analiz. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi(42)(Özel Sayı 2), 215-229. 

Öksüz, N., & Özdemir, F. (2020). Halk Eğitim Çalışanlarında İş Stresi ve 

Tükenmişlik İlişkisi: Hatay Örneği. Turizm Çalışmaları Dergisi, 2(2), 

35-52. 

Özenir, İ. (2021). İş Yükü, İş Stresi, Duygusal Tükenme, İşten Ayrılma Niyeti 

ve Meslekten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: İş Güvenliği 

Uzmanları Üzerine Bir İnceleme. Researchgate, 145-165. 

Öztürk, A., & Aygün, İ. (2020). İş Tatmini ve İşgören Performansı Arasındaki 

İlişki Üzerinde İş Stresinin Aracılık Rolünün Belirlenmesi. Gazi 

İktisat ve İşletme Dergisi, 6(3), 210-234. 

Öztürk, M., & Şahverdioğlu, H. (2019). Çalışan Kadınların Kişilik Özellikleri 

İle İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Isparta İlinde 

Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel 



 
 175 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 679-

702. 

Öztürk, Y., & Kıraç, R. (2019). Hemşirelerde İş Stresi ile İş Doyumunun 

İlişkisi. 4. International Health Sciences and Management 

Conference, 556-563. 

Öztürk, Y., & Kıraç, R. (2019). İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Faktörlerinden 

Olan İş Stresinin İş Doyumu Üzerine Etkisi (Konya Örneği). 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 663-670.  

Öztürk, M., & Türk , A. (2020). Sosyodemografik Değişkenler ve İş-Aile 

Yaşam Çatışmasının Algılanan İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Sosyal 

Hizmet Kuruluşları Örneği. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44(1), 187-202. 

Özüdoğru, M., & Yıldırım, Y. (2020). Sanal Kaytarma ve İşgören 

Performansı İlişkisinde İş Stresinin Düzenleyici Etkisinin 

İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 467-490. 

Sazkaya, M., & Görmezoğlu, Z. (2021). The Mediating Role of Perceived 

Organizational Support in the Effects of Job Stress on Occupational 

Commitment: Research on Nurses Working in a Foundation 

University Hospital. Bezmialem Science, 9(4), 465-472. 

Serinikli, N. (2019). İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel 

Bağlılığın Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 

10(4), 915-928. 

Serinikli, N. (2019). Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının İş Tatminlerine 

Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), 585-597. 

Sürücü, L., & Şeşen, H. (2020). İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının 

İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. İş ve 

İnsan Dergisi, 7(2), 255-265. 

Şendoğdu, A., Yazgan, A., & Ak, Ö. (2021). İş Stresi ve Pozitif Psikolojik 

Sermayenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Bankacılık 

Sektöründe Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi(39), 263-290.  

Tagay, Ö. (2021). Occupational Resilience Belief Life Satisfaction and 

Superior Support as the Predictors of the Job Stress in Teachers. 

International Online Journal of Educational Sciences, 13(4), 996-

1009. 



 

176 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Taş, A., & Özkara, Z. (2020). İş Stresinin Algılanan Yönetici Desteği İle İşten 

Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Üstlendiği Rol. Uluslararası 

Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(21), 475-504. 

Tatar, A., & Çamkerten, S. (2021). Hemşirelerde İş Perfromansı, İş Doyumu 

ve Yaşam Doyumu Arası İlişkilerde İş Stresinin Rolü. Organizasyon 

ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(1), 20-39. 

Tekin, B., & Deniz, B. (2019). Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Stresi, İş 

Performansı ve İş Tatmini Düzeyleri Üzerinde Kontrol Odağı Etkili 

Bir Faktör Mü? Muhasebe ve Finansman Dergisi(84), 65-94. 

Tortumlu, M., & Taş, M. (2019). Örgtü İklimi, İş Stresi ve Çalışan 

Performansı İlişkisi: İstanbul Avrupa Yakası İlçe Belediyelerinde Bir 

Uygulama. Avrasya Ulusararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), 349-367. 

Ülbeği, İ., İplik, E., & Yalçın, A. (2019). Sosyal Baltalama ve Çalışan 

Performansı İlişkisinde İş Stresi ve Duygusal Tükenmişliğin Rolü. 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(41), 1-15. 

Yıldırım, Ü., Taş, M., & Çiçek, H. (2021). İşin Anlamlılığının İşten Ayrılma 

Niyetiyle İlişkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü: Havaalanı Yer 

Hizmeti Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(51), 277-306. 

Yılmaz, G., & Günay, G. (2020). Presenteeism ve İş Stresinin Çalışan 

Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Sosyal 

Bilimler Araştırma Dergisi, 9(1), 91-106. 

Yuttaş, Y., Erat, S., & Alnıaçık, E. (2020). Etkileme Taktiklerinin İş 

Performansı ve İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kimya Sektöründe Bir 

Araştırma. International Review of Economics and Management, 

8(2), 176-200. 

Yücel, İ., & Şirin, M. (2020). Özdenetim İle İş Stresi Arasındaki İlişkide 

Meslektaş Desteğinin Aracılık Rolü. Journal Of International Social 

Sciences Academic Researches Dergisi, 4(1), 148-158. 

 

 

 



177

BÖLÜM 9 

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDEN 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORGANİZASYON YÖNETİMİ 

Öğr. Gör. Dr. Safa ACAR
1

1 Siirt Üniversitesi, Kurtalan MYO, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Siirt, Türkiye. 

safa.acar@hotmail.com, ORCID ID 0000-0002-9578-0198 



178 İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR



 
 179 

GİRİŞ  

Sanayi devriminin getirdiği en önemli gelişmelerden biri olan, 

organizasyonların verimlilik açısından değerlendirilmesi düşüncesinin bazı 

eksiklikler barındırdığının ortaya çıkmasının ardından karlılık ve verimlilik 

kavramlarına yönelik bakış açılarında değişmeler yaşanmıştır. İşletmelerin 

sadece verimlilik odaklı çalışmasının yeterli olmadığı ve ekonomik karlılığın 

yanında sosyal ve çevresel yönlerden kazanç sağlamanın gerekliliği 

vurgulanmaya başlanmıştır. 

Rekabet ortamının gün geçtikçe daha zorlu ve daha yorucu olduğu son 

dönemlerde organizasyonların karşılaştıkları problemlerden birisi kaynaklara 

ulaşım konusunda yaşanmaktadır. Dünya çapında gerçekleşen ticaretin 

ulaştığı yüksek noktalardan dolayı üretim faktörlerinin kullanımında artışlar 

yaşanmış ve sınırsız düzeylere ulaşan kaynak kullanımının yol açtığı bir sonuç 

olarak kaynaklarda kıtlıklar ortaya çıkmıştır. Kaynakların kıt olması ve 

kaynak arzının gün geçtikçe azalması organizasyonları, devletleri ve genel 

olarak toplumu etkilemekte ve bu büyük problemin çözümüne yönelik yeni 

bakış açılarının ihtiyacı güç geçtikçe artmaktadır.  

Yeryüzünde yer alan doğal ve doğal olmayan mevcut kaynakların daha 

dikkatli kullanımının sağlanması, kaynak kıtlığı ile mücadelede önemli bir 

adım olarak düşünülmektedir. Organizasyonların sahip oldukları kaynakları 

daha dikkatli kullanmasına ve kullanırken gelecek nesillerin haklarının da 

düşünülmesine odaklanan sürdürülebilirlik kavramı, daha karlı, daha dikkatli 

ve daha çevreci organizasyonların son dönemlerde üzerinde durdukları önemli 

bir gelişme kaynağıdır.  

Ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerden hedefleri olan organizasyonlar, 

uzun ömürlü olma, çalışanları ile bir bütün olabilme, sosyal sorumluluklarını 

yerine getirebilme ve sürdürülebilir bir yapı oluşturma gibi odak noktalarına 

yönelmektedirler. Bu sebeple, organizasyonların sürdürülebilir bir yapıya 

kavuşmaları gerekmektedir. Sürdürülebilir organizasyon yönetimi sayesinde 

organizasyonlar, geleceğe yönelik hedefleri olan, vizyon sahibi çalışanlara 

sahip ve uzun ömürlü olabilmektedirler.  

Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, sadece ekonomik gelişme 

değil aynı zamanda sosyal ve çevresel yönlerden gelişim göstermek isteyen 

organizasyonlar için sürdürülebilirlik kavramının teorik bir zeminde 

tartışılmasıdır. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik kavramının organizasyonlar 

için önemi, kurumsal sürdürülebilirlik ve üçlü sorumluluk yaklaşımı gibi 

konular ekseninde sürdürülebilirlik kavramı incelenmiş ve sürdürülebilir 

organizasyon yönetimi konusu hakkında bilgiler verilmiştir. 
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Sürdürülebilirlik kavramına bakıldığında, insan toplumlarının ve 

doğanın devamlılığı ile ilgili bir kavram olduğu görülmektedir. İlkesel olarak 

sürdürülebilirlik, insan faaliyetlerini güvenli olan bir geleceğe yönlendirmek, 

dinamik ve canlı sistemler inşa etmek ve bu sistemleri kontrol etmek için 

tasarlanmıştır. Dünya, yaşamın her kademesinde çeşitli riskler ve tehditler 

içerirken aynı zamanda yaşam, güvenliği artırma, toplumun ve üyelerinin 

ihtiyaçlarını karşılama ve doğal değerleri koruma gibi fırsatları da 

içermektedir. Sürdürülebilirlik düşüncesinin ortaya çıkışı, insan toplumlarının 

refahının doğal kaynakların yeterliliği ile ilişkilendirmesinin bir eseridir. 

Burada vurgulanan odak noktası ise sahip olunan kaynaklar ile ekosistemlerin 

dengesinin sağlanabilmesinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı 

sürekliliği ifade ettiği için yenilenebilir doğal kaynaklar çerçevesinde bir 

gelişim oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik hedeflerinin değerli olmasının asıl 

sebebi kaynakların kıtlığıdır. Doğal afetler, büyük kıtlıklar ve buna benzer 

problemler, insan topluluklarının, ormanların, vahşi yaşamın, tarım 

arazilerinin, balık popülasyonlarının ve diğer kaynakların sürdürülebilirliği ile 

ilgili tartışmaların ve bu konuda yapılan araştırmaların kaynağıdır 

(Vehkamaki, 2005, s. 1).  

Sürdürülebilirlik kavramının esası, bugün ya da gelecekte, kaynak 

kıtlığı veya kaynaklarda meydana gelebilecek hasarların ortaya çıkmasıdır. 

Sürdürülebilirlik ile ilgili endişeler, kaynakların tükenmesi veya yokluğu, 

kaynakların bozulması, kısa vadeli kazanç için kaynakların kasıtlı ya da 

kazara zarar görmesi veya kaynaklar ve sistemler arasındaki karmaşık ve 

karşılıklı ilişkilerin yanlış anlaşılmalar sonucu hasar oluşturması ile ilgilidir 

(Thatcher & Yeow, 2016, s. 2).  

Sürdürülebilirlik kavramı, ortalama üç yüz yıl önce tanımlanmış ve 

orman ve vahşi yaşamın yönetimine yönelik bilgiler içermiştir. Özellikle 17. 

ve 18. yüzyıl Avrupa‟sında ortaya çıkan aydınlanma çağının etkisi ile iki 

önemli düşünce gelişmiştir. Bunlardan birincisi, rasyonel düşünceye ve 

ampirik gözlemlere dayalı olan bilimsel devrimdir. Bu devrim daha sonraları 

öngörülebilir doğa yasaları tarafından kontrol edildiği düşünülen fiziksel 

dünyanın daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Bu düşünceye göre dünya 

ve doğa birer makine gibi kabul edilmeye başlanmış ve manipüle edilebilir bir 

yapı olduğu düşünüldüğü için insan yararına kullanılabileceği düşünülmüştür. 

Ortaya çıkan gelişmelerden ikincisi ise bilimsel düşüncenin beşeri bilimlerde 

kullanılması ile bireysel ve toplumsal yönlerle birlikte insan yaşamının tüm 

yönlerinin, fiziksel dünyanın anlaşıldığı biçimde anlaşılabilmesidir. Bu 
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düşüncenin sonucu olarak insan yaşamının tüm yönleri makinelerde olduğu 

gibi manipüle edilebilir ve tasarlanabilir olarak kabul edilmiştir (Vehkamaki, 

2005, s. 2). 

Sürdürülebilirlik kavramına giden süreçte önemli bir dönüm noktası, 

1713 yılında Hanns Carl Von Carlowitz tarafından yazılan “Sylvicultura O 

Economica” kitabıdır. Bu kitapta Avrupa‟nın ahşabın bitmesi ile karşılaşacağı 

felakete karşılık uygulaması gereken yöntemler ifade edilmiştir. Buna göre, 

sürdürülebilirlik kavramı, sahip olunan kaynakların sürekli, kalıcı ve 

sürdürülebilir olarak doğal kaynakların korunması ve güçlenmesini 

tanımlamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı bu kitapta ekonomik, sosyal ve 

ekolojik yönlerden değerlendirilmiştir (Vehkamaki, 2005, s. 3). 

Sürdürülebilirlik sorunları, insanların değer verdiği çevresel faktörlerin 

zor bir sürece girmesi ya da geri dönülemez şekilde zarar görmesi riskinin 

olduğu her yerde ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin ortaya çıktığı her durumda 

harekete geçmenin aciliyeti vardır (Sutton, 2004, s. 2). Son otuz yılda 

yoksulluk, artan eşitsizlik, çevre sorunları, sınırlı doğal kaynaklar ve diğer 

sorunlarla ilgili endişeler arttıkça sürdürülebilir kavramı yeniden gündeme 

gelmiştir. 1972 yılında Club of Rome tarafından “Büyümenin Sınırları” isimli 

bir rapor yayınlandı. Rapor, ortaya çıkan bu sorunların çözümünü; “küresel 

denge durumunun tanımı, nüfus ve sermayenin, dikkatli bir şekilde kontrol 

edilen bir denge içinde onları artırma veya azaltma eğiliminde olan güçlerle 

birlikte, esasen istikrarlı olması” şeklinde ifade etmiştir (Vehkamaki, 2005, s. 

8). 

Sürdürülebilirlik kavramının değerini ve kullanışlılığını tanımaya 

yönelik uluslararası çabaların belki de en önemlisi 1987 yılında yayınlanan 

“Ortak Geleceğimiz-Common Future” raporudur. Bu rapor genel olarak 

Brundtland raporu olarak tanınmaktadır. Yaklaşık olarak üç yıllık bir 

çalışmanın ardından çeşitli disiplinlerden ve farklı coğrafi bölgelerden 

uzmanların katılımıyla oluşturulan panelde, sürdürülebilirlik konusunun ne 

olduğu, takip edilmesi gereken hususlar ve ülkelerin sürdürülebilirliği 

sağlayabilmek adına alması gereken önlemler derinlemesine incelenmiş ve 

elde edilen sonuçlar uygulamaya geçirilmek için belirlenmiştir (Filho, 2000, s. 

11). Bu raporun en önemli özelliği sürdürülebilir kalkınma kavramını net bir 

biçimde tanımlıyor olmasıdır. Bu rapora göre sürdürülebilir kalkınma; 

“bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama 

kabiliyetinden ödün vermeden karşılayan kalkınmadır.” Bununla birlikte aynı 

raporda sürdürülebilir kalkınma kavramının bir diğer tanımlaması daha da net 

bir anlayışın hâkim olmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu tanımlamaya 
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göre sürdürülebilir kalkınma, “kaynakların kullanılmasının, yatırım yönünün, 

teknolojik gelişmenin yöneliminin ve kurumsal değişimin uyum içinde olduğu 

ve insan ihtiyaçlarını karşılamak için hem mevcut hem de gelecekteki 

potansiyeli geliştiren bir değişim süreci” olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumların, ilerlemek ve toplumsal, ekonomik ve sosyal sistemlerinde 

geleceğe uyum sağlamak gibi amaçlarını karşılaması için bu değişime 

ihtiyaçları vardır (Fischler, 2014, s. 14; Thatcher & Yeow, 2016, s. 2).   

Sürdürülebilirlik kavramının bugünü incelendiğinde hem bilim 

dünyasında hem de çevresel konularda en yaygın kullanılan kelimelerden biri 

olduğu görülebilir. 1970‟li yılların sonuna kadar sürdürülebilirlik kelimesi 

çoğunlukla orman kaynaklarının kullanılması ile ilgili iken sonraları geniş bir 

perspektife kavuşmuş ve genel olarak hemen her alanda kullanımı 

yaygınlaşmıştır (Filho, 2000, s. 10). 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının hem 

devletler hem de kurumsal yapılarda çevre ve kalkınma konusunda oluşan 

tartışmaların artmasının sonucunda kullanımının sıklaşması ile birlikte, etki 

alanı iş dünyasını da kapsayarak sürdürülebilir karlılık, rekabet avantajı veya 

uzun vadeli korumalı karlılık gibi konularla da ilgili hale geldi (Sutton, 2004, 

s. 5).

Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasındaki gerekçeler ekonomik 

ve sosyal bir yapıda sıralanabilmektedir. Bu ihtiyaçlar (Fischler, 2014, s. 15); 

 Ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma arasında sağlam bir denge

oluşturulmalıdır.

 Ekonomik büyüme ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının

kullanımları birbirlerinden ayrılmalıdır.

 GSYİH büyümesi çok düşük ya da sıfır düzeyinde olsa bile

ekonomik sistem istikrarlı bir yapı sergilemelidir.

 Kalitede büyüme, yani yaşam kalitesini artırmaya yönelik büyüme

anlayışı, hâkim görüş olmalıdır.

 Bilgiye dayalı ekonomik gelişmeler desteklenerek araştırma ve

geliştirme faaliyetlerine önem verilmeli, yenilik merkezi bir konuma

alınmalıdır.

 Piyasalar mal ve hizmet transferi rollerini devam ettirerek, devlet

destekli olarak eşit şartların sağlanmasına katkı sağlamalıdır.
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1.1. Kavramsal Olarak Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik kavramının kesin bir tanımı yoktur (Basiago, 1995, s. 

111). Latince “tutmak” anlamına gelen sürdürülebilirlik kelimesi, “korumak” 

anlamına da gelmektedir  (Sutton, 2004, s. 4). Bunların dışında 

sürdürülebilirlik ifadesi geleneksel olarak “uzun vadeli”, “dayanıklı”, sağlam” 

ve “sistematik” gibi kelimelerle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır  (Filho, 

2000, s. 10). 

Sürdürülebilirlik, doğal, insani, insan yapımı, sosyal, kültürel ve 

bilimsel kaynaklara saygı duyan ve bu kaynakları ihtiyatlı bir biçimde 

kullanmaya özen gösteren bir topluluk vizyonu oluşturan ve bu süreci takip 

eden katılımcı bir süreçtir (Gladwin, Kennelly, & Krause, 1995, s. 877). 

Çeşitli bilim dallarına göre sürdürülebilirlik kavramı farklı yönlerden 

değerlendirilmiştir. Biyologlar, sürdürülebilirlik kavramını gelecek nesiller 

için doğal sermayeyi, özellikle bitki ve hayvan türlerinde yer alan genetik 

çeşitlilik veya bio-çeşitlilik adına tasarruf etme ihtiyacı olarak görmektedirler. 

Bu çerçevede sürdürülebilirlik, insan kentleşmesinin bozulmaya uğramamış 

ekosistemlerle etkileşim sağladığı alanların durumuna ve bu etkileşimin 

sonuçlarına odaklanmaktadır. Ekonomistler sürdürülebilirlik kavramını, özel 

pazarlara kamu müdahalesi sonucu endüstriyel faaliyetlerin çevresel yönden 

oluşturdukları maliyetler yönüyle ifade etmektedirler. Bu çerçevede 

sürdürülebilirlik kavramı, geleneksel olarak piyasaların çevreyi nasıl 

koruyamadığını incelemektedir. Sosyologların bakış açısına göre 

sürdürülebilirlik, çevresel ırkçılık gibi sorunlara yansıyan insanların 

sürdürülebilirliğini ifade etmektedir. Bu tanıma göre sürdürülebilirlik, insan 

çıkar gruplarının doğal kaynakların kullanımına yönelik kararlarını alırken 

insanların sahip oldukları eşitlik haklarını da dikkate almalarının 

sağlanmasıdır (Basiago, 1995, s. 111). 

Sürdürülebilirlik kavramı büyük ölçüde kabul görmüş olan bir sosyal 

kalkınma modelidir. Bu model temelde ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel 

kaynakların yönetiminde mülkiyet haklarının adil bir biçimde dağılımına ve 

tahsisine odaklanmaktadır. Genel olarak sürdürülebilirlik sisteminin stratejik 

yönetim içerisinde, süreçlerinde ve uygulama alanında yer almaması büyük 

bir problem olarak düşünülebilir (Hülsmann & Grapp, 2005, s. 2). 

Sürdürülebilirlik kavramı, bireylerin ve ticaretin çevre ile ilgili 

taleplerinin, çevrenin gelecek nesillere yönelik desteğini etkilemeden 

karşılanabilmek olarak ifade edilmektedir. Bu bakış açısı ile sürdürülebilirlik, 

“dünyayı bulduğunuzdan daha iyi bırakın, ihtiyacınızdan fazlasını almayın, 

yaşama ve çevreye zarar vermemeye çalışın ve zarar verirseniz düzeltin” 
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ilkeleri çerçevesinde oluşan bir ekonomik yapıdır (Gladwin, Kennelly, & 

Krause, 1995, s. 877).  

1.2. Sürdürülebilir Kalkınma 

Gerek toplumda gerekse iş dünyasında, doğal kaynakların önemine 

yönelik farkındalık artmaktadır. Bu farkındalık duygusu, doğal kaynakların 

tüketimi, enerji üretimi ve küresel iklim değişikliği gibi durumların daha sık 

dile getirilmesine yol açmaktadır. Bu düşüncenin etkisi ile sürdürülebilirlik 

düşüncesinin etkinliği artmakta ve kalkınmanın sürdürülebilir bir yapıya 

dönüşmesi için çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma, iş ve politika için etkili bir kavram olarak 

ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen doğal bozulmalar, ekosistemlerdeki problemler 

ve küresel iklim değişikliği gibi konuların etkisi ile sürdürülebilir kalkınma 

kavramı bütün toplumun ortak problemi olarak görülmeye başlamıştır. İlk 

olarak 1972 yılındaki Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı‟nda ortaya 

çıkan ve daha sonra 1987 yılındaki Brundtland raporunda netlik kazanan 

sürdürülebilir kalkınma kavramı, raporda, “sürdürülebilir kalkınma, gelecek 

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden mevcut 

neslin ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 

tanımlama sürdürülebilirliğin dinamik yönüne vurgu yapmaktadır. Özünde ise 

tüm doğal sistemlerin sınırlarının olduğu bilgisi aktarıldıktan sonra insan 

refahının bu sınırlar içinde yaşandığı müddetçe gerçekleşebileceği fikri 

bulunmaktadır (Hall, Daneke, & Lenox, 2010, s. 440).  

Tarihsel olarak her geçen gün gelişme gösteren bir kavram olan 

sürdürülebilir kalkınma kavramı 1992 yılında Rio de Janeiro, Brezilya‟da 

toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında da kabul 

edilmiştir. Bu toplantı dâhil olmak üzere beş anlaşma daha yapılmıştır. Bu 

anlaşmalar (Vehkamaki, 2005, s. 8-9); 

1. Gündem 21, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili hedeflerin ve 

potansiyel programların geniş bir ifadesidir, 

2. Rio deklarasyonu, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kısa bir 

beyandır, 

3. Bio-çeşitlilik antlaşması, biyolojik kaynakların ulusal kontrolünü ve 

korunmasını güçlendirmeyi amaçlayan bağlayıcı bir antlaşmadır. 

4. Orman ilkeleri beyanı, Dünya‟nın kalan ormanlarının geliştirilmesi, 

korunması v yönetimine ilişkin bağlayıcı olmayan bir anlaşmadır, 

5. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, küresel ısınmaya neden olma 
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potansiyeline sahip sera gazlarının emisyonunu sınırlamayı veya 

azaltmayı amaçlayan bağlayıcı bir uluslararası bir antlaşmadır. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, yenilenebilir kaynakların mümkün 

olduğunca her alanda kullanımının yaygınlaştırılması ve yenilenemeyen 

kaynakların ise kullanımının azaltılarak ve geri dönüştürülerek gelecek 

nesiller için yaşayabilecekleri bir alan bırakılması düşüncesine 

dayanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın farklı nesiller arasındaki ilişkiye 

odaklanması, çeşitli sosyal, çevresel ve ekonomik hedeflerin birleştiğini 

göstermektedir. Sürdürülebilir kalkınma bu düşüncenin etkisi ile sosyal ve 

çevresel hedeflerin ekonomik hedeflerle eşit bir temele oturtulması olarak 

ifade edilmektedir  (Hall, Daneke, & Lenox, 2010, s. 440).  Bu bakışla 

sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin gerçekleşmesinin yanında 

sosyal sürdürülebilirliğin sağlanarak sosyal büyümenin, çevresel 

sürdürülebilirliğin sağlanarak çevresel büyümenin birlikte ve birbirlerine zarar 

vermeden gerçekleşmesinin bir yolu olarak düşünülmektedir. Burada önemli 

olan bir nokta, sürekli artan maddi çıktı ile doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımının gerçekleştirilmesidir (Vehkamaki, 2005, s. 9). 

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili net bir fikir birliği yoktur (Hahn & 

Figge, 2011, s. 7). Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ihtiyacını 

çevre koruma ve sosyal eşitlik ile dengeli bir hale getiren, geniş çaplı 

diyalektik bir kavram olarak düşünülebilir. Sürdürülebilir kalkınmanın 

kapsamına ekonomi, sosyal adalet, çevre bilimi ve yönetimi, işletme yönetimi, 

siyaset ve hukuk gibi kavramlar dâhil edilmektedir (Wilson, 2003, s. 1). 

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili çeşitli tanımlamalar Tablo 1‟de yer 

almaktadır. 
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Tablo 1: Sürdürülebilir Kalkınmanın Tanımları 

Tanımlamalar Kaynak 

“Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden 

karşılayan kalkınma” 

(WCED, 1987) 

“Sürdürülebilirlik, insan, doğal veya karma bir sistemin 

içsel veya dışsal değişime süresiz olarak dayanma veya 

uyum sağlama yeteneğidir.” 

(Dovers & Handmer, 

1992) 

“Sürdürülebilirlik, dinamik insan ekonomik sistemleri ile 

(a) insan yaşamının süresiz olarak devam edebileceği, (b)

insan bireylerinin gelişebileceği ve (c) insan kültürlerinin 

gelişebileceği daha büyük dinamik, ancak normalde daha 

yavaş değişen ekolojik sistemler arasındaki bir ilişkidir” 

(Costanza, 1992) 

“destekleyici eko sistemlerin taşıma kapasitesi içinde 

yaşarken insan yaşam kalitesini iyileştirmek” 

(Munro & Holdgate, 

1991) 

“sürdürülebilir kalkınma, eşzamanlı ekonomik refah, 

çevresel kalite ve sosyal eşitlik arayışını içerir” 

(Elkington, 1998) 

“sürdürülebilirlik, insanların ve ticaretin çevreye yönelik 

taleplerinin, çevrenin gelecek nesillere sağlama 

kapasitesini azaltmadan karşılanabildiği ekonomik bir 

durumdur” 

(Hawken, 1993) 

“kaynakların kullanılmasının, inovasyonun ve bilginin 

şirket veya organizasyonun sürdürülebilir gelişimi için 

kilit faktörlerden ikisi olduğu bir değişim süreci” 

(Van Kleef & 

Roome, 2007) 

Kaynak: (Chang, ve diğerleri, 2017, s. 49). 

Sürdürülebilir kalkınma evrensel boyutlarda, ortak bir tanımlamaya 

sahip olmasa da üç bakış açısını kapsayacak bir yapısı vardır. Ekonomik, 

sosyal ve çevresel bakış açıları sürdürülebilir kalkınma kavramında 

birleşmektedir. Bu birleşmiş yapı Şekil 1‟de yer almaktadır. Sürdürülebilir 

kalkınmanın sahip olduğu bakış açıları kendilerine özgü itici güçleri ve 

hedefleri olan farklı sistemlere hitap etmektedir (Munasinghe, 2001, s. 14). 
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Şekil 1: Sürdürülebilir Kalkınmanın Elementleri 

Kaynak: (Munasinghe, 2001, s. 14) 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı toplumsal bir kavramdır ve çevresel 

bütünlük, ekonomik refah ve sosyal eşitlik ilkelerine dayalı olarak varlığını 

devam ettirebilmektedir. Bu üçayaklı yaklaşım çerçevesinde herhangi bir 

gelişmenin sürdürülebilir olabilmesi için sadece ekonomik değil aynı zamanda 

çevresel ve sosyal kıtlıkları da hesaba katmalıdır. Bu durum bir zorunluluk 

olarak kabul edilmektedir (Hahn & Figge, 2011, s. 6). 

Genel olarak sürdürülebilir kalkınma kavramı, ekonomik büyümenin 

olumsuz etkilerini azaltmaya ve oluşan olumsuzluklara karşı koymaya 

duyulan ihtiyaçtan ortaya çıkan en gelişmiş uygarlık gelişimi fikri olarak 

kabul edilmektedir. Şu andaki nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken aynı 

zamanda gelecek nesillerin isteklerini de koruyan bir yapısı vardır. Bu yapı üç 

ana hedef çerçevesinde inşa edilmiştir. Bu ana hedefler (Bombiak, 2020, s. 

1667,1668); 

 Ekolojik: Çevresel bozulmanın azaltılmasını içermektedir. 

 Ekonomik: Çevreyi yok etmeyen teknoloji ve tekniklerin 

uygulanmasıyla temel maddi insan ihtiyaçlarının karşılanmasını 

ifade edilmektedir. 

 Sosyal: Sosyal yapıda asgari bir düzeyin (açlığın ve yoksulluğun 

ortadan kaldırılmasına imkân veren), sağlığın korunmasını, insanın 

ruhsal alanının, güvenlik ve eğitimin sürdürülmesini sağlamayı ifade 

etmektedir. 
 

Sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilirlik kavramının doğası gereği 

dinamik, tanımlanmamış ve meydan okuyan bir yapıdadır. Sürdürülebilir 

kalkınma, sabit hedefler ya da bu hedeflere ulaşmanın belirli araçlarıyla değil 

Ekonomik 

Çevresel Sosyal 

-Büyüme 

-yeterlik 

-istikrar 
-Yoksulluk 

-Kurumsal destek 

-Danışmanlık 

-Bio-çeşitlilik 

-Doğal Kaynak 

-Kirlilik 
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sürekli gelişmenin ve yeni durumlara adapte olmanın sağlayacağı değişim 

yapısı ile ilgili bir süreçtir (Žnidaršič & Jereb, 2011, s. 186). 

1.3. Kurumsal Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilir kalkınma daha çok bütün toplumu ilgilendiren ve 

toplumsal özellikler barındıran bir kavram olmasına rağmen son dönemlerde 

giderek artan bir biçimde kurumsal bir yapı olan “kurumsal sürdürülebilirlik” 

adı altında kurumlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple kurumsal 

sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetlerde bulunan firma sayısı giderek 

artmaktadır (Roca & Cory, 2012, s. 104).  

Kurumsal sürdürülebilirlik, yeni gelişen bir kurumsal yönetim 

paradigması olarak kabul edilebilir. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal 

karlılık ve büyümenin önemine vurgu yaparken, aynı zamanda şirketin 

çevresel koruma, sosyal adalet, sosyal eşitlik ve ekonomik kalkınma ile ilgili 

toplumsal hedefleri de yerine getirmesini ve faaliyetlerini bu odak noktalarına 

göre dizayn etmesini belirtmektedir (Wilson, 2003, s. 1).  

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramının herkes tarafından kabul edilen 

evrensel bir tanımı yoktur. Ancak genel olarak kabul edilebilecek bir 

tanımlamada kurumsal sürdürülebilirlik, “gelecekte ihtiyaç duyulacak insan 

ve doğal kaynakları korurken, sürdürürken ve geliştirirken bugün işletmenin 

ve paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan iş stratejileri ve faaliyetlerini 

benimsemek” olarak ifade edilmektedir (Roca & Cory, 2012, s. 104). Benzer 

şekilde Dyllick ve Hockerts (2002, s. 131) kurumsal sürdürülebilirlik 

kavramını, “şirketin doğrudan ve dolaylı paydaşlarının (hissedarlar, çalışanlar, 

müşteriler, baskı grupları, topluluklar vb.) ihtiyaçlarını, gelecekteki paydaş 

ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılamak” olarak 

tanımlanmıştır.  

Van Marrewijk (2003, s. 102) kurumsal sürdürülebilirliği, “sosyal ve 

çevresel kaygıların ticari faaliyetlere ve paydaşlarla etkileşimlere dâhil 

edildiğini gösteren şirket faaliyetleri” ile ilgili olarak ifade etmiştir. Genel 

olarak kurumsal sürdürülebilirlik kurumların kıt olan çevresel ve sosyal 

kaynaklara bağımlı olduklarını ve bu sebeple kurumsal kararlar verirken bu 

hususlarında dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır (Hahn & Figge, 

2011, s. 3). 

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramının geleneksel yönetim anlayışından 

en önemli farkı, işletmenin genel olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

ekonomik sürdürülebilirliğin tek başına yeterli olmamasıdır. Ekonomik 

sürdürülebilirlik kavramına tek başına odaklanma kısa vadede işletmenin 
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başarılı olmasına imkân sağlarken, uzun vadede sürdürülebilirliğin 

sağlanabilmesi için ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin de 

sağlanması gerekmektedir (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132). Bu üç boyut 

Elkington (1998) tarafından birbirleri ile ilişkilendirilmiş ve üçlü sorumluluk 

yaklaşımı (triple bottom line) olarak isimlendirilmiştir. Üçlü sorumluluk 

yaklaşımına göre ekonomik sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik ve 

sosyal sürdürülebilirlik kavramları birbirleri ile eşit bir biçimde 

değerlendirilmelidir. Çalışmanın devamında bu üç kavram incelenmiştir. 

1.4. Üçlü Sorumluluk Yaklaşımı (Triple Bottom Line) 

Kuruluşlar kurumsal sürdürülebilirliği elde etmek için ekonomik, 

sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği bir arada uygulamalı ve kuruluşun bütün 

sistemlerinde bu üç sorumluluk etkisi yer almalıdır. Tıpkı toplumsal 

kalkınmanın kazanılmasında olduğu gibi kurumsal sürdürülebilirliğin 

kazanılmasında da ekonomik sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik 

sağlanmalıdır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik için üçlü ilkenin kesiştiği yapıdan elde 

edilen kalkınma gereklilik göstermektedir. Bu üç sorumluluk yaklaşımı 

ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik olarak ifade edilmektedir. 

Ekonomik sürdürülebilirlik: Bir işletmenin ekonomik kalkınması, 

tüketilen mal ve hizmetlere yönelik ödeme gücü ile ölçülebilmektedir. 

Ekonomik sürdürülebilirlik, en azından bu faydalı çıktıları sağlayan bir 

sermaye stokunun korunabilmesini ifade etmektedir. Ekonomik 

sürdürülebilirlik hem üretimde kaynakların verimli bir şekilde tahsis 

edilmesinde hem de şirketin faydasını en üst düzeye çıkarma sürecinde 

tüketimin etkisini belirlemede kritik bir rol oynamaktadır (Munasinghe, 2001, 

s. 21).   

Ekonomik sermayenin sürdürülebilirliği konusu Hicks (1946, s. 172) 

tarafından “insanlara kendilerini yoksullaştırmadan tüketebilecekleri miktarın 

bir göstergesi” şeklinde ifade edilmiştir (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 132). 

Bu konu hem toplumsal hem de firmalar düzeyinde ekonomik yönden refahın 

devamlı hale getirilmesi olarak anlaşılabilmektedir. Ekonomik refah, dünya 

çapında yaşam standardının yükseltilmesine yardımcı olacak faaliyetlerin 

yapılmasını kapsamaktadır. Yenilik, verimlilik, zenginlik gibi kavramların 

teşvik edilmesi ile ekonomik refah sağlanır. Ekonomik refah üretmeyen bir 

toplum tehlikeli dönemlere girmeye mahkûmdur (Bansal, 2005, s. 199). 

Sosyal Sürdürülebilirlik: Sosyal sürdürülebilirlik, kültürel ve sosyal 

sistemlerin kırılganlıklarını azaltmak ve dayanıklılıklarını ve canlılıklarını 
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korumak için yeterlilik kazanmak olarak ifade edilebilir. Sosyal değerleri ve 

kurumları güçlendirmek amacıyla insan sermayesini geliştirmek, sosyal 

sermayenin artmasına katkı sağlamaktadır. Sosyal değerlerin, kurumların ve 

eşitliğin artırılması, sosyal uyumun sağlanması ve ilişki ağlarını güçlendirmek 

sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olmaktadır (Munasinghe, 

2001, s. 10).  

Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, dağıtım eşitliğini, sağlık ve 

eğitim dâhil olmak üzere yeterli sosyal hizmet imkânlarını ve katılımı 

sağlayan sistemdir (Harris, 2000, s. 8). Sosyal olarak sürdürülebilir bir işletme 

olmak için, firmanın sosyal maliyetleri içselleştirmesi, sermaye stokunu 

koruması ve büyütmesi, sosyal taşıma kapasitelerini aşmaktan kaçınması, 

kendini yenilemeye yönelik yapıları teşvik etmesi ve mülkiyet haklarını adil 

bir biçimde dağıtması gerekmektedir. Sosyal olarak sürdürülebilir olan 

işletmeler, bireysel ortakların insan sermayesini artırarak ve toplumsal 

sermayelerini geliştirerek içinde bulundukları topluma değer katarlar. Sahip 

oldukları sosyal sermayeyi, paydaşların anlayabileceği biçimde geniş çapta 

dağıtarak sağlayabilirler (Dyllick & Hockerts, 2002, s. 133,134). 

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni olan sosyal sürdürülebilirlik 

sürdürülebilir kalkınmanın yeni bir paradigmasıdır. Temel ihtiyaçlar ve eşitlik 

konularına vurgu yapan sosyal sürdürülebilirlik kavramı, bir insani gelişme 

yaklaşımıdır (Harris, 2000, s. 18).   

Çevresel sürdürülebilirlik: Çevresel sürdürülebilirlik, fiziksel çevrede 

yer alan ve değer verilen niteliklerin korunma yeteneği olarak ifade 

edilmektir. Bunlar arasında;  

 İnsan hayatı,

 Doğal çevrenin insanlar ve diğer türler için sağladığı yaşam

şartlarını sürdürmek için sahip olduğu yetenekler (temiz su ve hava,

uygun iklim şartları vb.)

 Çevrenin su, kereste, balık, güneş enerjisi gibi yenilenebilir

kaynaklar üreten yönleri

 Yenilenemeyen kaynakların tükenmesine rağmen toplumun

işleyişinin sağlanması,

 Tüm insanlar için yaşam kalitesi, çevrenin yaşanabilir olması ve

güzelliği
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Çevrenin sahip olduğu bu değerlerin etkilenebileceği tehditler, 

sürdürülememelerine sebep olmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik, fiziksel 

kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik faaliyetleri, “her şeyi geri 

dönüştürün/geri dönüştürülmüş satın alın” yaklaşımına sahip olunmasını, 

tükenebilir kaynaklar yerine yenilenebilir kaynakların kullanımının teşvikini 

ve toksik maddelerin üretiminin ortadan kaldırılmasını içermektedir (Sutton, 

2004, s. 2-5).  

Çevresel olarak sürdürülebilir bir sistem, yenilenebilir kaynak 

sistemlerinin aşırı kullanımından ya da çevresel tüketimden kaçınarak 

yenilenemeyen kaynakları sadece yeterli ikamelere yatırım yapıldığı ölçüde 

tüketerek istikrarlı bir kaynak kullanımı sağlamalıdır. Bu sayede bio-

çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması sağlanabilir (Harris, 2000, s. 8).   

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR ORGANİZASYON YÖNETİMİ 

Sürdürülebilirlik kavramının bütün toplum gibi iş dünyasına da büyük 

etkileri vardır. Bu etkiler sebebiyle organizasyonlar sadece ekonomik 

kalkınma ve verimlilik gibi değerlerinin yanında sosyal kalkınma ve çevresel 

kalkınma kavramlarını da etkilemekte ve bu sayede hem ekonomik hem 

sosyal hem de çevresel yönlerden sürdürülebilirlik elde edilebilmektedir. Biri 

olmadan diğerinin de tam olarak verimli olamayacağı bir sürdürülebilirlik 

anlayışıyla kurumsal sürdürülebilirlik etkisinde ortaya çıkan sürdürülebilir 

organizasyonlar, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerini 

eş zamanlı olarak yerine getirmektedirler.  

1987 yılında yayınlanan Brundtland raporunun yayınlanmasından bu 

yana, yöneticiler rekabet avantajı elde etmek için sadece ekonomik konuları 

değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel konuları da dikkate almalarının gerekli 

olduğunu görmektedirler. Bu koşullar sayesinde karlı olmak için faaliyetlerini 

sürdüren yapıların sosyo-çevresel sistemi geliştirmelerinin gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu gelişme sürdürülebilir organizasyonların gelişimine etki 

etmiş ve daha kolay kabul edilmelerini sağlamıştır (Leon, 2013, s. 64). Son 

dönemlerde sıklıkla duyulmaya başlayan sürdürülebilir organizasyon yapısı, 

organizasyonların sürdürülebilir, yenilikçi ve verimli olmalarını 

önemsemektedir. Yenilikçi bir liderlik anlayışı ile yönetilen bu tür 

organizasyonlar, sürdürülebilir bir şirket tasarımına ve organizasyonel öğelere 

sahiptir. Sürdürülebilir organizasyonlar, yenilikçi özellikleri ile, küreselleşen, 

dijitalleşen ve kaynak kıtlığı nedeniyle yıkıcı ihlaller yaşanan yeni dünyanın 

ihtiyaçları doğrultusunda hayat bulmaktadır. Bu tip organizasyonlar sürekli 

değişim ve yenilik stratejileri ile etkin bir yapı sergilemektedirler (Lemus-
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Aguilar & Hidalgo, 2016, s. 1). Sürdürülebilir organizasyonlar kısa vadeli 

finansal performans yerine uzun vadeli bir başarıya odaklandıklarından 

dolayı, yönetim araştırmalarında ilgi çeken bir organizasyon yapısı olarak 

değerlendirilebilir (Cho, Lee, & Shin, 2019, s. 1).  

Sürdürülebilir organizasyonlar, sosyal ve çevresel konuları strateji ve 

süreçlerine entegre ederek rekabet avantajları kazanan modern şirketler 

kategorisinde yer alan organizasyonlardır  (Lemus-Aguilar & Hidalgo, 2016, 

s. 1). Sürdürülebilir organizasyonlar, kaynakları daha az kullanarak, üretim 

sırasında ortaya çıkan emisyonu azaltarak, atık ve yan ürünlerin çevresel, 

ekonomik ve sosyal etkilerini dengeleyerek hayatlarını devam ettirmektedirler 

(Baumgartner & Rauter, 2017, s. 85).  

Grudzewski ve arkadaşlarına (2010) göre, sürdürülebilir 

organizasyonlar, sürekli gelişme adaptasyon, öğrenme, yeniden canlandırma 

ve yeniden yönlendirme yeteneklerine sahip olan organizasyonlardır. 

Sürdürülebilir organizasyonların yaptıkları faaliyetlerinin amacı, ekonomik, 

sosyal ve çevresel bir denge oluşturmaktır. Organizasyonun karlılığının 

artırılması, verimli kaynak kullanımı, etkin ve iyi yönetim, planlama ve 

kontrolün artırılması ile ekonomik sürdürülebilirliği, doğal kaynakların 

verimli kullanımı, toprak ve suyun korunmasına katkı ve atık yönetimi ile 

çevresel sürdürülebilirliği ve şirket paydaşlarına cevap verebilme kabiliyeti ile 

de sosyal sürdürülebilirliği sağlamaktadır. Sürdürülebilir organizasyonlar, 

finansal başarının çok ötesinde bir başarı elde etmek zorundadırlar. Sadece 

ekonomik kazanç sağlamakla kalmayıp aynı zamanda çevreye de özen 

gösteren ve toplumsal dengeye de katkısı olan organizasyonlar, sürdürülebilir 

olarak nitelendirilebilir (Bombiak & Marciniuk-Kluska, 2019, s. 5).  

Sürdürülebilir bir organizasyon olabilmek için bazı özelliklerin 

sistemsel olarak özümsenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir bir organizasyon, 

sürdürülebilir kalkınma kavramını şirket varlığının merkezine 

yerleştirmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir organizasyonlar, gelecekteki 

ihtiyaçlara zarar vermeden organizasyonun mevcut ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektedir. Sürdürülebilir organizasyonlar, gelecekteki uzun vadeli 

gelişme yeteneğinden ödün vermeden mevcut hedeflere ulaşan bir 

organizasyon türüdür. Sürdürülebilir organizasyonların sahip oldukları 

özelliklere yönelik olarak Birleşmiş Milletler tarafından 17 madde olarak 

sunulan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 3 maddesine odaklanmak 

gerekmektedir. Bu üç madde organizasyonların sürdürülebilirliğine yönelik 

olarak değerlendirilebilmektedir. Bu maddeler şunlardır (Dolgaya & 

Kovbasyuk, 2021, s. 2); 
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 Herkes için sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik 

büyüme, tam ve üretken istihdam ve insana yakışır işlerin teşvik 

edilmesi, 

 Sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerinin sağlanması, 

 Dayanıklı altyapı inşa etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir 

sanayileşmeyi teşvik etmek ve yeniliği teşvik etmek. 

Sürdürülebilir organizasyonlar, sürdürülebilirliği iş kararlarının her 

birine dâhil eder, ürünlere ve/veya organik hizmetlere olan talebin yerini alan 

çevresel ürün ve hizmetler sağlar, geleneksel rekabetten daha çevrecidir ve 

faaliyetlerinde çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini taahhüt etmiştir (Grecu & 

Ipiña, 2014, s. 16,17). 

Genel olarak sürdürülebilir organizasyon, stratejik, taktiksel ve 

operasyonel karar verme süreçlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel 

performans ölçütlerine ilişkin açık değerlendirmeler yaparak süreci 

işletmektedir (Fahimnia, Sarkis, Gunasekaran, & Farahani, 2017, s. 277). 

Sürdürülebilirlik sadece iyi şeyler yapmak değil kendisi de iyi bir iştir. Bu 

sebeple sürdürülebilir organizasyonlar hem müşterilerinin, hem markalarının 

hem de çalışanlarının katılımıyla maliyetlerde azalma ve gelirlerinde artma 

yoluyla finansal performans elde edebilmektedir (Galpin, Jouflas, & Gasta, 

2014, s. 20). Sürdürülebilir bir organizasyon geliştirmek için değerlerin, 

normların ve ilkelerin çevresel ve sosyal konulara duyarlı davranışları teşvik 

ettiği bir organizasyon kültürü geliştirilmelidir. Bunun yanında kısa, orta ve 

uzun vadeli planlar yapılarak organizasyonun imajının olumlu olması 

sağlanmalıdır. Bu sadece sürdürülebilir organizasyon vizyonu gerçeğe 

dönüştürülebilecektir (Leon, 2013, s. 67).  

SONUÇ 

Çevresel felaketler, sosyal eşitsizlikler ve ekonomik kayıplar gibi 

etkenlerin çözümü için kabul edilen görüşlerden birisi olan sürdürülebilirlik 

bakış açısı, özellikle toplumları ve kurumları bu konuda farkındalık 

kazanmaya davet etmektedir. Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 

kısıtlamadan bugünkü mevcut ihtiyaçları karşılamak olarak ifade edilebilir. 

Sürdürülebilirlik perspektifinin topluma ve kurumlara etkili olan yönü 

kurumsal sürdürülebilirlik olarak ifade edilmektedir. 

Kurumsal sürdürülebilirlik, organizasyonların sürdürülebilirliğine 

odaklanmakta ve organizasyonların sadece ekonomik hedeflerle ve verimlilik 

odaklı çalışmalar yaparak sadece kısa vadede başarılı olabileceğini ancak 
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uzun dönemde başarılı olabilmeleri için ekonomik kalkınmanın yanında hem 

sosyal hem de çevresel kalkınmanın da yerine getirilmesini vurgulamaktadır. 

Sürdürülebilirlik yönüyle konu incelendiğinde bir kurumun 

sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için ekonomik, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirlik öğelerine sahip olması gerekmektedir.  

Kurumsal sürdürülebilirlik, organizasyonların maliyetlerini 

düşürmesine, verimli olmalarına, inovatif davranmalarına ve sürdürülebilir bir 

kurum kültürü oluşturmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu çerçevede 

sürdürülebilir bir organizasyon esasen uzun vadeli bir gelişim sürecine 

girmekte ve hem ürettiği ürün ve hizmetler yönüyle hem paydaşları yönüyle 

sürdürülebilir olmaktadır.  

Özellikle rekabet ortamının zorlu bir yapıya dönüşmesinin ardından 

kaynaklara ulaşmada yaşanan sıkıntılar ve stratejik yönetim geliştirme 

zorunluluğu organizasyonların sürdürülebilir olmalarına birer sebep olarak 

kabul edilebilir. İşletmeler, istihdam sağlamak, insan sermayesinin gelişimine 

katkılar sunmak, yeniliği teşvik etmek ve geleceğe yönelik hedefler 

belirlemek için sürdürülebilir olmak istemektedir (Avota, McFadzean, & 

Peiseniece, 2015, s. 125). 

Son dönemlerin hızla değişen küresel dünyasında bir organizasyonun 

sürdürülebilirliğinden söz edebilmek için sadece finansal performansına değil, 

aynı zamanda çevresel ve sosyal performanslarına da bakılması 

gerekmektedir. Ekonomik sorumluluğunun yanında sosyal ve çevresel 

sorumluluklarını da yerine getiren organizasyonlar sürdürülebilir 

organizasyon olarak nitelenebilmektedir (Yee, Ho, & Azahari, 2016, s. 47). 

Organizasyonların sürdürülebilirliğe yönelmelerine destek sağlayan 

bazı faktörler vardır. Bu faktörler (Kuşat, 2012, s. 229,230); 

1. Artan marka değeri, güven ve itibarın, şirket karlılığını artırması,

2. Personel motivasyonunun artarak kar marjlarının yükselmesi

3. İşletmelerin itibarının artmasıyla, kalifiye işgücü istihdamının

kolaylaşması,

4. Toplumun gözünde elde edilen meşruiyet sayesinde rakiplere karşı

rekabet üstünlüğünün elde edilmesi,

5. Uluslararası sorumlu yatırım şirketlerinden finansal destek sağlama

imkânlarının kolaylaşması,

6. Bilinç düzeyi artan tüketicilerin değişen işletme talepleri olarak

sıralanabilmektedir.
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Genel olarak sürdürülebilir organizasyonlara odaklanıldığında sadece 

ekonomik karlılık hedefi olmayan aynı zamanda sosyal yönden gelişme 

kaydetmek isteyen ve çevresel kaygılara yönelik faaliyetler yapan işletmeler 

olarak düşünülebilir. Özellikle kaynak kıtlığı, çevresel felaketler ve sosyal 

dengesizlikler gibi problemlerin çözümüne yönelik en önemli katkılardan biri 

olarak sürdürülebilir organizasyonlar geleceğe yönelik önemli kazanımlar 

sağlayabilmektedirler. 

Sürdürülebilir organizasyon yönetimi, şirketlerin yönetiminde stratejik, 

yenilikçi, geleceği düşünen ve paylaşımcı bakış açılarına sahip liderlerin 

yönetiminde gelişim göstermektedir. Sürdürülebilir liderler, örgüt içindeki 

diğer bireylerle işbirliği içinde eylemler geliştirerek bu eylemleri uygular ve 

bireylerin desteklenmesi konusunda yöntemler geliştirerek çevresel 

değişimlere adaptasyonlarını sağlamaktadır (Ferdig, 2007, s. 31). 

Sonuç olarak sürdürülebilir organizasyonlar, ekonomik, sosyal ve 

çevresel yönden hedefleri olan ve sadece ekonomik performans değil aynı 

zamanda sosyal ve çevresel performansı da dikkate alan organizasyonlardır. 

Organizasyonların sürdürülebilirlik çerçevesinde yönetimi, geleceğe yönelik 

önemli bir yatırım olarak kabul edilebilir. Organizasyonların gelecek 

kaygılarıyla hareket etmesi sayesinde uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesine 

katkılar sağlanmaktadır.  
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GİRİŞ 

Hizmetin kalitesini belirleyen müşteridir. Ancak bu kalitenin seviyesi o 

hizmeti sunandan bağımsız değildir. Günümüz koşulları içerisinde 

tüketicilerin istedikleri çoğu ürün ve hizmete erişebilme olanakları şirketler 

arasındaki rekabeti de farklılaştırmıştır. İşletmelerin bu ortamda ayakta 

kalabilmelerinde ise potansiyel müşterilerini cezbederek hizmet deneyimlerini 

artırması ve mevcut müşterilerini de elde tutması gerekmektedir. Hizmet 

örgütleri için bu durum daha iyi hizmet kalitesi sunabilmekten geçmektedir. 

Bu noktada ise müşterilerle birebir iletişimde olan çalışanların motivasyonu, 

tutum ve davranışları hayati bir rol oynamaktadır. Çalışan tutum ve 

davranışlarının iyileştirilmesi, motive edilmesi noktasında işletmeler içsel 

pazarlama uygulamaları ile çalışan tatminini sağlamaya odaklanmaktadır. 

İçsel pazarlama uygulamalarında çalışanlar iç müşteri olarak görülmektedir. 

İç müşterilerin memnuniyeti dış müşteri memnuniyetini de aynı doğrultuda 

etkilemektedir. Bu nedenle işletmeler çalışanlarına eğitim, adil ücret dağılımı, 

ödül ve motivasyon, çalışma ortamı, etkili iletişim, güçlendirme, kariyer 

geliştirme gibi çalışanların iş tatminini etkileyecek unsurları sağlaması 

gerekmektedir. İç müşteri tatminin sağlanması yüksek kalitede hizmet 

sunumu, örgütsel performans artışı, çalışanlarda örgütsel bağlılık, çalışan 

devir oranının azalması gibi olumlu sonuçlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

değişen rekabet ortamında değişime ayak uydurabilmek, müşteri ihtiyaç ve 

isteklerini takip edebilmek ve anında cevap verebilmek isteyen işletmeler 

öncelikle iç müşterilerine odaklanmalıdır. İç müşterilerinin ihtiyaç ve 

isteklerine cevap vererek, içsel pazarlama ile potansiyel çalışanları 

cezbedebilir ve mevcut çalışanları elde tutabilir, bunun sonucunda 

işletmelerin faaliyetlerine devam etmesinde olumlu yönde bir etki 

sağlayabilmektedir.  

İç Müşteri 

Müşteri sadece ürünü satın alan kişi değildir; müşteri işletme içinde ve 

dışında herhangi bir ürünü, hizmeti, bilgiyi bir ihtiyacı gidermek üzere alan ve 

tatmin edilmekle yükümlü olunan kişi, bölüm ya da kuruluştur (Poyraz ve ark. 

2004, 75). Müşteri kavramı, belirli bir ücret karşılığında ürün veya hizmete 

ulaşan kişi olarak tanımlanmaktaydı. Fakat günümüzde herhangi bir ürün ya 

da hizmetten faydalanan tüm bireyleri kapsamaktadır (Çolakoğlu ve 

Gürdoğan, 2017:25).  Bu kapsam işletmelerde yer alan çalışanları da 

kapsamaktadır ve iç müşteri olarak tanımlanmaktadır. İç müşteri kavramı; 

işletmedeki en üst düzey yöneticiden en alt düzeydeki işe yeni başlayan 
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çalışana kadar işletmenin her kademesinde yer alan çalışanlar olarak 

tanımlanmaktadır (Taşkın 2014, 21-22). Müşteri kavramında yaşanan bu 

anlam gelişmesinin nedeni ise pazarlama yönetiminin, değişen çevre 

koşullarından doğrudan etkilenen bir yapıya sahip olmasıdır. Bu yapının bir 

sonucu olarak da müşteri istek ve ihtiyaçları sürekli olarak değişmektedir. Bu 

değişim süreçlerinde ise sunulan hizmette müşteri tatmininin sağlanmasında 

çalışanlar kilit bir rol oynamaktadır. Bu bakış açısına bağlı olarak işletmeler 

çalışanlarını iç müşteri olarak tanımlamaktadırlar. Daha geniş bir ifadeyle 

ürün veya hizmetlerin üretilmesinden müşterilere ulaştırılmasına doğrudan ya 

da dolaylı olarak katkı sağlayan ve bu süreçlerin çıktılarını girdi olarak 

kullanan her kurum çalışanı iç müşteri olarak tanımlanmaktadır. 

İç müşteriler, işletme içinde yer alan diğer departmanlarla etkileşime 

giren bireyler olarak da tanımlanabilmektedir. Bu tanım; müşterileri memnun 

etme amacıyla departmanlar arası koordinasyon ve entegrasyonu birbirine 

bağlanan zincir olarak gördüğü söylenebilmektedir. Bunun sonucunda iç 

müşteriler ve işletme arasındaki işbirliği ile müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri 

karşılanabilmekte hatta aşılabilmektedir (Fredendall, Hopkins ve Bhonsle 

2005). Müşteri memnuniyeti, büyüme ve karlılığın sağlanmasında ise iç 

müşteri tatmini rol oynamaktadır (Yavas vd, 2010:369-370). İç müşteri olarak 

çalışanlar dış müşterilerle sürekli iletişim halindedir. İç müşteriler 

memnuniyeti organizasyonun başarısına da katkıda bulunmaktadır (Nazeer, 

Zahid & Azeem, 2014:41). Bu bağlamda ise iç müşterilerin ihtiyaç ve 

isteklerinin belirlenerek giderilmesi ile iç müşteri tatmini dolayısıyla da 

müşteri tatmini sağlanabilmektedir. 

İç Müşteri Tatmini 

Günümüzde rekabet koşulları düşünüldüğünde işletmeler için 

sürdürülebilir olmak ve farklılaşmak önemlidir. Bu farklılaşmanın 

sağlanmasında ise taklit edilemez ve ikame edilemez bir kaynak 

gerekmektedir. Bu kaynak ise entelektüel sermayesi ile işletmeye değer katan 

çalışan olmaktadır. Hizmet pazarlamasında müşteri tatminin sağlanması 

çalışanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu noktada işletmelerin 

çalışanlarını tatmin etmesi ve elde tutması gerekmektedir. 

Hizmet kar zinciri, dış müşteri memnuniyetinin, büyüme ve karlılığın 

sağlanmasında iç müşterilerin yani çalışanların tatmini önem arz etmektedir. 

Çalışan tatmininin örgüt içindeki etkisinin anlaşılması, çalışanların hizmet 

örgütlerindeki öneminden kaynaklanmaktadır (Yavas, Babakuş ve Ashill, 

2010:369-370). 



 
 205 

İç müşterinin tatmin edilmesiyle birlikte çalışanların işleriyle ilgili 

tutumları somutlaşmakta ve örgüte uyum sağlama dereceleri artmaktadır. 

Aynı zamanda tatmin olmuş çalışanlar organizasyonda kalma ve olumlu 

ağızdan ağıza iletişim kurmaktadır (Back vd., 2011). Bunun sonucunda 

işletmelerine karşı yakınlık hisseden çalışanların işletmeye olan bağlılıkları 

tercihin ötesine geçmektedir (Üner, 2010: 90). Bir diğer nokta ise çalışan 

tatminin sağlanması; hizmet deneyimini, müşteri memnuniyetini ve müşteri 

sadakatini iyileştirmenin öncülleri olarak görülmektedir (Dahl ve Peltier, 

2014:43). 

Çalışanların iş tatmini; işlerine yönelik değerlendirici, duygusal ve 

davranışsal unsurlar aracılığıyla ölçülmektedir ( Kim ve Back, 2012 ). Çalışan 

tatmini genel olarak; kişinin bir işten ne istediği ve işin ona sunduğu 

arasındaki algılanan ilişkinin olumlu bir duygu oluşturması olarak 

tanımlanmaktadır (Zhang ve Li, 2013:48). İç müşterinin tatmin edilmesinde 

çalışanlar süreçlerin merkezinde yer almalıdır (Uygun, Güner ve Mete, 2013: 

137). Aynı zamanda çalışanlar ve işletme arasındaki ilişki, beklentiler, kalite 

algısı, değer algısı, işletme imajı ve sadakati iç müşteri tatmininde rol 

oynamaktadır.  

İç Müşteri Tatminin Boyutları 

İşletmeler için iç müşterilerini tatmin etmek önem arz etmektedir. Buna 

bağlı olarak iç müşteri tatmininin sağlanmasında etkili olan birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler genel olarak bakıldığında; 

 Motivasyon: Bireylerin başarıya ve belirlenen hedeflere ulaşması 

için içlerindeki istek ve güvenle birlikte çaba göstermeleri olarak 

tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle işletmenin iç müşterilerinin 

performanslarını artırmaya yönelik yapılan çeşitli uygulamalardır 

(Tanrıverdi ve Oktay, 2001: 34). İşlerinde iyi performans 

göstermeye motive olmuş çalışanlar, müşterilerine üstün hizmet 

kalitesi sunmaktadır (Fang, Chang, Ou & Chou, 2014: 171). Bunun 

sonucunda ise örgütsel başarı sağlanmaktadır. 

 Örgütsel Adalet: işletmenin çalışanına ne kadar adil davrandığı ile 

ilgili çalışanının algısından oluşmaktadır. Hayatın her alanında 

adalet algısı insanlar için önem arz eden bir konudur. Çalışma 

ortamında hissedilen adalet algısı çalışan performansını, iş tatminini 

ve dolaylı olarak kurumun performansını etkileyen bir olgu olarak 

görülmektedir(İşcan ve Sayın, 2010: 195). 
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 Samimiyet: Çalışanlar arası ve üst yönetimle ilişkilerde samimiyetin 

olması beklenmektedir. Bir işyerinde çalışanlar, ihtiyaç duydukları 

bilgileri zamanında ve doğru bir biçimde elde edebilmelidir. 

Çalışma ortamında yaratılan bir aile ortamı, çalışanlar arasında 

işbirliğinin olması, yöneticilerin çalışanların problemleri ile 

ilgilenmesi ve çözüm üretmeye çalışması samimiyet samimiyetle 

ilgilidir (Toksarı, 2012: 166). 

 Sosyo Kültürel Etkiler: İnsan sosyal bir varlıktır ve bu nedenle 

çalışma hayatı içerisinde de sosyalleşmek istemektedir (Pekmezci 

vd, 2008: 4). Buna bağlı olarak iş - yaşam dengesi ve stres gibi 

psikolojik maliyetlerin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bunun 

sonucunda ise çalışanlar duygularını daha iyi yönetebilmekte, üstün 

hizmet kalitesi ve algılanan müşteri memnuniyeti artmaktadır ( 

Medler-Liraz ve Seger-Guttmann, 2015). 

İç Müşteri Tatmininin İşletmeler İçin Önemi 

Gelişen teknoloji ve globalleşmeyle birlikte işletmeler için rekabet 

etmek olduğundan daha zor bir hale gelmiştir. Müşteri istek ve ihtiyaçları 

sürekli olarak değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu noktada ise işletmelerin 

müşterilerini cezbetmesi, elde tutması ve yeni müşteriler bulması 

gerekmektedir.  

Hizmet; hizmet sunumundan ayrı değildir. Bu bağlamda sunulan hizmet 

düzeyi üzerinde büyük bir etkiye sahip olan, organizasyonun ön saflarında 

motive, memnun ve bağlı çalışanlara sahip olması önem arz etmektedir 

(Sulaiman, Othman, Perumal & Hashim, 2015: 63). Çalışanların yani iç 

müşterilerin tatmin edilmesi, örgütsel başarının sağlanmasında önemli bir rol 

üstlenmektedir (Naseem, Sheikh & Malik, 2011:41). Müşteriler, hizmet 

deneyimlerini aldıkları hizmetin kalitesine göre değerlendirmektedir (Maria, 

2011:7). Bu doğrultuda ise çalışanların belirlenen kalite standartları 

doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir. Böylece işletmeler rekabet 

ortamında devamlılıklarını sağlayabileceklerdir (İnce ve Tosun, 2015:41). Bu 

noktada hizmet kalitesinin artması ve dış müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesinde müşteriyle birebir etkileşim içerisinde olan çalışanlara büyük 

bir rol atfedilmektedir.  

Çalışan tatmini sadece verimlilik düzeyini artırmakla kalmaz, aynı 

zamanda işin kalitesini de artırmaktadır. Bir şirketin, çalışanlarının ne 

hissettiğini, düşündüğünü ve arzu ettiğini değerlendirmesinin yanı sıra, iç 

müşteri bağlılığını nasıl artırılabileceğini de keşfetmesi gerekmektedir 
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(Naseem, Sheikh & Malik, 2011:41). İhtiyaç ve isteklerine olumlu karşılık 

alan çalışanların motive olması sonucunda kendilerini değerli hissetmesi ve 

daha yüksek kalitede hizmet sunması beklenmektedir. Böylelikle işletmeler 

için istenilen hedeflerin gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. 

Entegre ve koordineli bir yaklaşımla, iç müşteriler zincirin her adımına 

değer katabilmelidir. Böylece kuruluşun karlılığının artması, memnun ve 

sadık müşterilerin oluşması beklenmektedir (Panigyrakis & Theodoridis, 

2009:605-606). Dış müşterilerden gelen talepler doğrultusunda işletmede 

hangi hizmet ve ürüne değişimin yansıtılması gerektiğine karar verilmektedir. 

İşletmede süreçlerin iyileştirilmesi ve değişime ayak uydurulabilmesi için iç 

müşteri taleplerinin dikkate alınması gerekmektedir (Eynullayev ve Özler, 

2012: 34). Çalışanlarının yani iç müşterilerinin talep ve isteklerini dikkate 

alan, iç müşterisini tatmin eden işletmeler aynı zamanda dış müşterilerini de 

tatmin etmiş olacaktır (Babić-Hodović ve ark., 2013: 49).  

Hizmet kuruluşlarında çalışan çalışanlar, hem dış hem de iç hizmet 

açısından sundukları hizmetle düzenli olarak ilişkilendirilmektedir (De Bruin, 

2018:112). İşletme içinde yer alan çalışanların birbirlerine sundukları 

hizmetin kalitesi dışarıya verilen hizmet kadar önemlidir. Bu nedenle 

yönetim, iç müşterilerinden bilgi toplayarak, anket çalışmaları yaparak iç 

müşteri ilişkilerini güçlendirmelidir (Kohli ve Jaworski 1990).  İşletmelerin 

kendileri için belirlediği misyon ve vizyonun gerçekleştirilmesi çalışanlar 

aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle iç müşterisini tatmin eden işletmeler 

aynı zamanda dış müşterisini de tatmin edecek ve işletmenin hedeflerine 

ulaşmasını sağlayabilecektir (Nwachukwu ve Zufan, 2017: 1031). Aynı 

zamanda işletme içinde sunulan hizmetin kalitesinin belirli bir standartta 

olması, dış müşterinin de işletmeye duyacağı güven ve tekrar satın alma 

davranışı noktasında etkili olabilmektedir (Li, 2010: 12). Bu güven inşası 

noktasında ise işletmede yer alan çalışanların yetkinlikleri, üst yönetimin 

tutumu önem arz etmektedir. Çalışanların müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini 

karşılayabilecek yetkinlikte, işletmenin ise çalışanlarıyla etkileşim halinde 

olması gerekmektedir. Bu bağlamda işletmenin iç müşterilerine etkili iletişim 

ortamı sağlaması ve iç müşterilerin işletmelerine güvenmesi gerekmektedir.  

 

İçsel Pazarlama  

İçsel pazarlama; hizmet kültürünün geliştirilmesini ve işletmede yer 

alan çalışanlar arasında karşılıklı hizmet yönelimini sürdürmeyi amaçlayan, 

çeşitli içsel faaliyetleri kapsayan bir şemsiye olarak görülebilmektedir (Steyn 

vd, 2011: 133). İçsel pazarlama kavramı; hizmet pazarlamasından doğmuştur, 
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müşteri etkileşimlerinde üstün performans elde etmek için tüm ön saflardaki 

çalışanlarının hizmet süreçlerine dahil edilmesine odaklanmaktadır (Kaurav 

ve Prakash, 2011). İçsel pazarlama kavramının pazarlama literatürüne girmesi 

1970’li yılların sonlarına doğru olmuştur. Bu nedenle içsel pazarlama nispeten 

yeni bir uygulama olarak görülmektedir. İçsel pazarlama kavramı üç temel 

aşamadan oluşmaktadır. Bunlar (Gergin, 2019: 52); 

 Çalışan tatmini; müşterilerin tatmin edilmesinde öncelikle iç 

müşterinin tatmin edilmesi gerektiğine dayanmaktadır. 

 Müşteri yönlü olma; modern pazarlama anlayışına bağlı olarak 

müşteri odaklı bir şekilde pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir. 

 Strateji uygulama ve değişim yönetimi; çalışanların eğitilmesi, 

motive edilmesi ve örgüt içindeki rollerinin net olmasına 

dayanmaktadır. 

İçsel pazarlama kavramı ilk olarak sadakat ve memnuniyetin sağlanarak 

dış pazarlama kavramlarının geliştirilmesi için kullanılmıştır. Hizmet 

sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte çalışanların işletmeler için arz ettiği 

önem artmıştır (Byju, 2013: 520). Bunun sonucunda ise işletmelerin iş 

performansını olumlu yönde etkileyecek yüksek potansiyelli çalışanları 

cezbetmesi ve elde tutması amacıyla içsel pazarlama uygulamaları önem 

kazanmıştır. Bu bakış açısıyla her bir çalışanın talep ve isteklerinin 

karşılanmasında özverili davranılarak, çalışan performansının arttırılması ve 

yüksek kalitede hizmet sunmaları teşvik edilmektedir. Bu bağlamda içsel 

pazarlama uygulamaları organizasyona ait operasyon stratejisiyle 

uyumlaştırılmalıdır (Vella vd, 2009). Başka bir deyişle; dış pazarda başarılı 

olmak isteyen işletmeler bu başarıyı elde etmek için insan kaynağını daha 

etkin kullanmları gerekmektedir. Bu noktada içsel pazarlama; pazarlama 

unsurlarını kullanarak yüksek performansı destekleyen iş sistemlerinden 

oluşan bir strateji olarak görülmektedir. (Kaurav vd, 2015). İçsel pazarlama 

stratejisi, algılanan müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek olan 

üstün hizmet kalitesi için çalışanları güçlendirir ve motive eder (Bruin 

vd,2020). Etkin bir pazarlama sisteminin oluşturulmasında çalışanların karar 

verme, inisiyatif almalarına imkan verilmeli, performans gösterme ve takım 

çalışmalarına katılımları desteklenmelidir. 

İşletmeler, müşteri ilişkilerini iyileştirme amacıyla çalışanlarına yatırım 

yapması ve örgütün hedefleri hakkında çalışanlarına bildirimde bulunması 

önem arz etmektedir (Torfeh vd, 2015: 87). Bu nedenle içsel pazarlama 
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uygulamalarında, müşterilerle birebir iletişimde olan çalışanların eğitilmesi, 

motive edilmesi ve süreçlere dahil edilmesi amaçlanmalıdır. Bu noktada bir 

işletmede uygulanacak olan içsel pazarlama uygulamaları müşteriyle iletişim 

halinde olan/olmayan herkesi kapsamalıdır (Kurşunluoğlu vd, 2017: 81). 

Doğru bir biçimde gerçekleştirilen içsel pazarlama uygulamaları ile işletmeler 

yüksek performanslı, motive olmuş, sadık çalışanlara sahip olabilmektedir. 

Dolaylı olarak hizmet kalitesinde de artış görülmekte, organizasyonun başarısı 

artmakta ve rekabet ortamında ayakta kalabilmektedir. 

İçsel Pazarlamanın Amacı  

İçsel pazarlamada iki temel amaç bulunmaktadır. İlk olarak çalışanların 

performans seviyelerinin arttırılmasıdır (Fettahlıoğlu vd, 2016: 34). 

Performans artışının sağlanmasında ise çalışanların düşüncelerinin dikkat 

alınması bir diğer temel amaç olarak görülmektedir (Dündar ve Fırlar, 2016: 

137). İçsel pazarlama işletme içi stratejilerin uygulanmasında itici bir güç 

olarak görülmektedir.  İşlevler arasında koordinasyonu ve entegrasyonun 

sağlanmasında aracı rolü üstlenmektedir. Buradaki amaç hedef müşterilere 

üstün değer yaratabilmek için işletmenin kaynaklarının koordineli bir şekilde 

kullanılması gerekmektedir (Kaurav vd, 2015). İçsel pazarlama; işletmenin 

ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli çalışanları cezbetmek, geliştirmek, motive 

etmek ve elde tutmak için yapılmaktadır. Bir diğer nokta ise dış pazarlamadan 

önce içsel pazarlama uygulamalarına öncelik tanınması gerekmektedir (Omid 

vd, 2014: 347-348). Bu uygulamanın temel aldığı amaçlar (Toksarı, 2012: 

157-158): 

 Çalışan beklenti ve isteklerinin karşılanması, 

 Örgütte yer alan çalışanlar ve departmanlar arasındaki etkileşimin 

sağlanması, 

 Yeni bilgiler elde edilmesi, 

 İlişkilerin geliştirilmesi, 

 Müşteri odaklı süreçlerin oluşturulması, 

 Çalışan motivasyonunun arttırılarak müşteri memnuniyetinin 

sağlanması, 

 Örgütün departmanlarının ve stratejilerinin ekinliğini artırmak, 

 Değişime gösterilen direncin kırılması için programlar organize 

etmek, 

 Örgüt performansını maksimize edecek çalışma ortamı 

oluşturulmasını sağlamak, 
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 Üst yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimin belirli bir düzene 

koyulması şeklindedir. 

İÇSEL PAZARLAMANIN BOYUTLARI 

İçsel pazarlama kavramı geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle 

içsel pazarlamayı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Fakat ana faktörlere 

bakıldığında (Kocaman vd, 2013: 22); 

 Örgütün içinde bulunduğu pazarın yapısı, 

 Çalışanların talep ve beklentileri, 

 Çalışanların demografik özellikleri, 

 İşletmedeki bilgi paylaşımı (iletişim),  

 Çalışanların süreçlere katılımı, 

 Eğitim, 

 Ödül ve ceza sistemi, 

 Motivasyon,  

 Çalışanların örgütlerine olan sadakati, 

 Üst yönetim ve çalışanlar arasındaki işbirliği ve ilişkiler, 

 Örgütsel davranışlar (örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgütsel 

vatandaşlık davranışı gibi) (Kocaman vd, 2013: 22) şeklinde 

sıralanmaktadır. 

Bunlara ek olarak koordinasyon ve bütünleşmeye yönelik çabalar da 

içsel pazarlama uygulamalarının boyutları arasında sayılabilmektedir (Çoban 

ve Nakip, 2007: 316). 

Motivasyon 

İnsan psikolojik ve sosyal bir varlık olarak tanımlanmaktadır. Bu 

nedenle somut ve soyut birçok ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlarının 

karşılanması sonucunda ise bireysel performansı ve başarısı artış 

göstermektedir. İşletmelerin çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılaması ise 

motivasyon ve iş tatmini ile sonuçlanmaktadır (Selen, 2016: 39). Motivasyonu 

etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Adil ücret dağılımı, eğitim geliştirme, 

ödüller, kariyer planlamaları gibi içsel pazarlama unsurlarının boyutları 

aslında tek bir şeyi amaçlamaktadır. Motivasyon. Çalışan yaptığı işle ilgili ne 

kadar motive olursa o kadar yüksek performans sergileyecektir. Bunun 

sonucunda ise işletme nihai hedeflerine ulaşabilecek ve rekabet ortamında 

devamlılığını sağlayabilecektir. 
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Ödül 

Çalışanlar, kuruluşa yaptıkları katkılar için belirli bir düzeyde parasal 

ödül beklentisinde olmaktadır. Ödeme, bir çalışanın değerinin nicel bir ölçüsü 

olarak görülmektedir. Ücretin başlangıçta birçok çalışan için bir motive edici 

olduğu, ancak uzun vadede güçlü bir motive edici olmadığı tartışılmıştır. 

Ücretin insanları işyerinde çekme ve işte tutmadaki rolü kabul edilmektedir ve 

stratejik ücret planlamasının gerekli olduğu günümüzün rekabetçi, ekonomik 

ortamında giderek daha fazla önem kazanmaktadır (Tessema, Ready & 

Embaye, 2013:5). Etkili bir şekilde belirlenmiş ödül ve ücret sistemleri, 

çalışanların motivasyonunu artırmakta ve organizasyonda kalmalarını 

sağlamaktadır (Kim vd, 2016). Aynı zamanda ödüller; ister maddi ister nakit 

olsun, iş tatmininde önemli bir rol oynamaktadır. Rütbesi ve kalifikasyonu 

yüksek, adil ödüllendirme algısına sahip, maaşı artan çalışanlar işlerinden 

daha memnun olarak görülmektedir (Naseem ve Salman, 2015:3). Böylelikle 

çalışanlar müşterilere hizmet verirken kendilerini motive tatmin olmuş 

hissetmektedir (Yu vd, 2017). 

Ücret  

Çalışanlar, adil, net ve beklentilerine uygun olarak algılanan 

ücretlendirme sistemleri aramaktadır. Ücret; iş talepleri, bireysel beceri 

düzeyleri ve toplumsal ücret standartları ile orantılı olduğunda ve adil olarak 

algılandığında, iş tatmini ile sonuçlanmaktadır (Myint, Leamprecha, 

Pooncharoen & Rurkwararuk, 2016: 104). Özellikle maaş ile iş tatmini 

arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bir şeyin artması diğerini de 

yükseltmektedir. Yüksek ücretli çalışanlar işlerinden daha memnun olma 

eğilimindedir(Naseem ve Salman, 2015:3). Çalışan tatmini, bir kuruluş için 

ücretlendirme sisteminin tasarımına katkıda bulunmaktadır. Çünkü ödeme 

stratejileri bir ücretlendirme sistemine dayanmaktadır ve takdir edilmelidir. 

Bunun nedeni, örgütsel büyüme ve genişleme ile sonuçlanan ve çalışan 

tatmini ile işe dayalı ücretler, beceriye dayalı ücret ve performansa dayalı 

ücret arasında pozitif bir ilişki sergileyen etkin bir ücretlendirme sistemidir 

(Lai, 2011: 4). 

Kariyer 

İşletmeler kariyer geliştirme programları oluşturarak ve çalışanlarına 

fırsat tanıyarak iç müşterilerini cezbedebilmektedir. Bu şekilde statülerini 

daha iyi bir noktaya taşıma fırsatı elde edeceğini algılayan çalışanlar ise 

işlerine daha fazla konsantre olmakta ve müşteri memnuniyetine verdikleri 
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önem artmaktadır. Aynı zamanda çalışanlarının kariyer hedeflerine yönelik 

yeterli becerilerin geliştirilmesi noktasında yetkinlik değerlendirmeleri 

yapılmalıdır. Eksik görülen noktalarda çalışanlara üst yönetim tarafından 

mentorluk ve koçluk sağlanmalıdır (Slatten ve Mehmetoğlu, 2011:101). 

Eğitim ve Geliştirme 

Çalışan eğitimi ve gelişimi, işletmelerin iç pazarlarını geliştirmeye 

yönelik stratejik bir yatırım olarak görülmektedir. Çalışanların daha iyi bir 

performans göstermeleri için işleriyle ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip 

olmaları sağlanması gerekmektedir (Joung vd., 2010:2). Bu noktada eğitim;  

çalışanların işle ilgili bilgi, beceri ve davranışlarının nasıl olması gerektiğiyle 

ilgili önceden planlanmış çabalar olarak tanımlanmaktadır. Gelişim ise; 

çalışanın iş ve müşteri taleplerindeki değişiklikleri anlayabilme yeteneğini 

geliştirmeye odaklanan bilgi, beceri ve davranışların kazanılması olarak 

tanımlanmaktadır (Juhasova, 2011:15). Eğitim, çalışanların işlerini tatmin 

olmuş bir şekilde yapmalarını sağlamanın yanı sıra aidiyet duygusu yaratmada 

da etkili olmaktadır (Waris, 2005). İşletmeler, çalışanlarını işlerin etkin bir 

şekilde gerçekleştirilmesi için ne yapılması gerektiği konusunda 

bilgilendirmeli, eğitmeli ve bunlar için gerekli kaynakları sağlayarak 

çalışanlarının ihtiyaçlarına katkıda bulunması gerekmektedir. Bu nedenle 

eğitim; güçlü bir pazarlama aracı ve çalışan bağlılığının ve tatmininin 

artmasında önemli bir etken olarak görülmektedir (Markos ve Sridevi, 2010: 

93). Aynı zamanda güvene dayalı bir çalışma ortamının yaratılmasında bilgi 

ve bilgi paylaşımı anahtar bir rol oynamaktadır ve içsel pazarlama hedeflerine 

katkıda bulunmaktadır (Wang & Noe, 2010:118). 

Güçlendirme  

Çalışanların güçlendirilmesi, yürütmekte oldukları işin belirli 

kısımlarında yetki verilerek günlük yönetimi iyileştirmelerini sağlamak için 

uygulanan ve parasal olmayan bir motivasyon tekniği olarak 

tanımlanmaktadır. Üst yönetimin astlarına güvenmesi, astlarını motive etmesi 

ve statüsel ayrımı ortadan kaldırarak çalışanlarını karar vermeye teşvik etmesi 

için çalışanlarını yetkilendirmesi gerekmektedir (Meyerson & Dewettink, 

2012:40). Güçlendirme teşvik edildiğinde çalışanlar proaktif bir hale gelerek 

iş tatmini düzeylerinde artış görülmektedir (Cibiva, 2011). Aynı zamanda 

güçlendirme; müşteri ile temas halinde olan çalışanlar arasında çeşitli iş 

rollerinde karşılaşılan stresi ve belirsizliği azaltan bir unsur olarak 

görülmektedir. Çalışanlar hizmet sunumunda önce onay beklemek yerine, 
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inisiyatif alarak daha yüksek müşteri memnuniyeti oluşmasını 

sağlayabilmektedir (Byju, 2013:522). Diğer bir deyişle güçlendirme; kişilerin 

özerk yollarla düşünme, davranma, harekete geçme, işi kontrol etme ve karar 

vermesine olanak verme süreci olarak tanımlanmaktadır (Rafiq ve Ahmed, 

1998). Güçlendirilmiş çalışanlar, müşterilere hizmet noktasında kendilerini 

daha iyi hissetmektedir. Bunun nedeni müşterilerin isteklerini tam olarak 

karşılayabilmek için karar verme esnekliğine sahip olmalarıdır (Babakuş vd, 

2003). Çalışanların güçlendirilmeyi benimsemeleri sonucunda ise; 

hizmetlerde gelişme, sürekli yenilik ve verimlilik artışı görülmektedir (Dalvi 

ve Vahidi, 2013). Bu nedenle çalışanların güçlendirilmesi hizmet kuruluşları 

için önem arz etmektedir.  

Etkili iletişim 

Pazarlama karmasında iletişim anahtar bir rol üstlenmektedir. İç ve dış 

müşterilerin talep, beklenti ve ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, rekabetin 

sağlanması ve işletmenin üstün performans göstermesinde iletişime büyük bir 

rol atfedilmektedir. Aynı zamanda istek ve beklentilerinin dikkate alındığını 

gören çalışanlar, bulundukları işletmeye karşı güven ve bağlılık göstermekte, 

dış müşteriye de bu durumu olumlu bir şekilde yansıtmaktadır. 

Hizmet organizasyonlarında üst yönetimden tüm çalışanlara kadar her 

türlü iletişim faaliyeti iç iletişim olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler; ekip 

çalışması, beyin fırtınası ve iç haberleşme bültenleri gibi yöntemlerle 

çalışanlarına bilgi, misyon ve vizyonlarını aktarmaktadır. Bunu sağlarken de 

etkili stratejiler geliştirmeye önem vermesi gerekmektedir (El Samen & AL 

Shurideh, 2012:86). Etkili iç iletişim, işletme içindeki ilişkileri ve bilgi 

paylaşımını güçlendirmektedir. Bunun yanı sıra departmanlar arasında 

koordinasyonu ve işbirliğini mümkün kılarak iç ve dış hizmet kalitesinde artış 

sağlamaktadır (Bruhn ve Schnebelen, 2017). Bu nedenle çalışanlar ve üst 

yönetim arasındaki iç iletişim en az dış müşterilerle iletişim kadar önemli 

görülmektedir (Dwairi vd, 2007).  İletişimde yaşanan bir aksama 

organizasyonun işleyişinde de bir aksamaya neden olacaktır. İşletme 

performansı da bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Çalışan seçimi 

Rekabetin arttığı günümüz koşullarında işletmeler müşteri odaklı bir 

tutum sergilemektedir. Bu nedenle işletmeler müşteri odaklı bir kültür ortamı 

oluşturmalı ve bu tutumu sergileyebilecek kişilerle çalışmalıdır (Uygun, 

Güner ve Mete, 2013: 130). İçsel pazarlama uygulamalarında ilk adım doğru 
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insanı işe almak olarak görülmektedir(Omid vd., 2014:348). İşletmeler için 

çalışanlar kilit bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle işletmelerin hedeflerine 

ulaşmada yetenekli, yetkin çalışanları cezbetmesi, elde tutması gerekmektedir 

(Ikonne ve Onuoha, 2015:2). İşletmelerin doğru kişileri, tatmin olabilecekleri, 

işlerini yapmaya istekli oldukları ve müşteri memnuniyetini 

gerçekleştirebilecekleri pozisyonda işe alması gerkmektedir (Al-Hawary vd., 

2013:812). Çalışan ve iş uyumu doğru bir şekilde ayarlandığında, eğitim, terfi, 

kariyer olanakları, güçlendirme gibi fırsatlar sunulduğunda çalışanların 

motivasyonu artmakta bunun sonucunda ise daha yüksek iş tatmini 

yaşamaktadırlar (Salehzadeh et al. , 2017). 

Çalışma ortamı 

Çalışma ortamı; çalışanları en iyi şekilde performans göstermeleri ve 

işletmeye bağlılıklarının sağlanması için motive eden, kuruluşun misyonunu 

desteklemek adına çalışma koşullarını iyileştiren ve iş tatminini etkileyen bir 

ortam olarak tanımlanmaktadır (Ramasodi, 2012: 12). Bir diğer deyişle; 

çalışan ile çevresi arasındaki sosyal, teknik ve ekonomik gibi çeşitli 

etkenlerden oluşan işin yapıldığı ve tasarlandığı ortam olarak 

tanımlanmaktadır (Salunke, 2015: 22). İş tatmini; çalışanın çalışma ortamı ve 

işi arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak görülmektedir. Tatmin seviyesi 

yüksek çalışanların daha üretken olmaları ve işlerinde daha uzun süre 

kaldıkları söylenmektedir (Aburuz, 2014:164). Üst yönetimle ilişkilerin güçlü 

olması ve üst yönetimin destekleyici ve açık iletişim yaklaşımı çalışanların iş 

tatmininde olumlu sonuçlara neden olmakta ve hizmet kalitesinde artış 

sağlamaktadır (Kanyurhi ve Akonkwa, 2016). İş arkadaşlarıyla kurulan güçlü 

ilişkiler güvene dayalı bir ortamın oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. 

Bunun sonucunda ise örgüt genelinde bilgi akışını artırma ve fikir paylaşımı 

için kendilerini motive olmuş hissetmektedirler (Lau & Cobb, 2010 :906). 

İç Müşteri Tatmini Ve İçsel Pazarlama 

İçsel pazarlama kavramı, çalışanların müşteri olarak görülmesi ve 

hizmet kalitesini arttırıcı araçlar olarak görmektedir. Rekabeti kazanmak ve 

sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin iç müşterilerini memnun etmesi 

gerekmektedir. Memnun müşteriler, tatmin edilmiş çalışanlar aracılığıyla elde 

edilmektedir. Tatmin edilmiş çalışanlar ise içsel pazarlama uygulamaları ile 

elde edilmektedir (Al-Hawary vd ., 2013:812). İçsel pazarlam uygulamaları 

ile hizmet kalitesi arttırıldığında algılanan müşteri memnuniyeti de 

artmaktadır. Çalışanların ihtiyaçları, uygun eğitimi alabilmeleri, kariyer 
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planlamaları, etkili iletişim ortamı oluşturulması; süreçlerin ve 

performansların iyileştirilmesi, iç ilişkilerin güçlendirilmesi çalışanları daha 

iyi hizmet etme noktasında motive etmektedir (Bruin vd, 2020). Bu nedenle 

içsel pazarlama uygulamalarının odak noktası çalışanlarının iş tatmininin 

oluşturulması olarak görülmektedir. Bir hizmet örgütünde memnun 

müşterilere sahip olmanın yolu öncelikle tatmin olmuş çalışanlara sahip 

olmaktır. Bir diğer odak noktası ise organizasyonların en değerli kaynağı olan 

yetenekli çalışanları cezbetmek, elde tutmak ve motive etmektir (Kaurav vd, 

2015). İçsel pazarlama uygulamaları iç müşterilerin iş yerindeki mutluluğunu 

olumlu yönde etkileyerek iş tatminini ve performansını arttırdığı 

söylenmektedir.  

Çalışanlarının ihtiyaç ve isteklerini anlamak ve bu ihtiyaçları 

çalışanlarını memnun etmek için gidermeye odaklanan işletmeler, potansiyel 

çalışanlarını cezbedebilir, mevcut çalışanlarını elde tutabilir ve daha yüksek 

hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti oluşturabilmektedir (Zeng, 2009: 

488-489). İçsel pazarlama uygulamaları ile işletmeler; ortak değer ve 

hedeflerini iç iletişim yoluyla çalışanlarına aktarmaktadır. Bunun sonucunda 

ise tüm çalışanların ortak bir hedefe hizmet etmesi, kurum kültürüne uyum 

sağlayıcı tutum ve davranışlar segilemesi sağlanmaktadır. Ayrıca işletmeler iç 

müşterilerinin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi 

toplayarak iç pazarı hakkında yol haritası belirlemektedir. Çalışanların 

ihtiyaçlarının gözetilmesi; işletmelerin çalışanlarını desteklediğini ve 

çalışanlarına değer verdiğini hissettirmektedir. Bu bağlamda ise çalışanların 

memnuniyet düzeyleri olumlu etkilenmekte ve işletmeyle özdeşleşmelerini, 

kuruluşa sadık olmalarını, uzun vadede örgütte kalmayı istemelerini 

sağlamaktadır (Falcon vd, 2017). Diğer bir deyişle; içsel pazarlama 

uygulamaları ile örgütsel performans, iş tatmini, algılanan müşteri tatmini ve 

örgütün rekabetçi konumu arasında pozitif bir bağlantı bulunmaktadır. İçsel 

pazarlama, çalışanları hizmet vizyonu ve misyonuna uyum hale getirmek ve 

olumlu iş tutumlarını teşvik etme noktasında önemli bir araç olarak 

görülmektedir (Martin ve To, 2017). 

SONUÇ 

Gelişen teknoloji ve globalleşmeyle birlikte işletmeler için rekabet 

etmek olduğundan daha zor bir hale gelmiştir. Müşteri istek ve ihtiyaçları 

sürekli olarak değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu noktada ise işletmelerin 

müşterilerini cezbetmesi, elde tutması ve yeni müşteriler bulması 

gerekmektedir.  
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Bu noktada bilinmesi gereken en önemli konu iç müşteri tatminin 

gerçekleşmiş olması dış müşteriyi cezbetmekte ön koşul olarak görülmektedir. 

Literatürde yapılmış çalışmalar bize göstermektedir ki iç müşteri tatmin 

edilmeden dış müşteri tatmini mümkün olmamaktadır. Çünkü hizmet onu 

sunandan bağımsız değildir. Bu noktada araştırmanın pratik sonuç ve önerileri 

iç müşterinin hangi gelişmeler ve desteklemeler neticesinde istenilen 

özelliklere kavuşacağına dair bir perspektif sunulmuştur. Buna göre değişen 

koşulları yalnızca dış müşteri gözünde değil iç müşterinin nazarında da ele 

almak gerekmektedir. Zira teknolojik gelişmeler, ekonomik yapı, kültürel 

denge çalışma yaşamının yapısal özelliklerinde değişimler meydana 

getirmektedir. Özellikle teknolojideki değişimler birçok işin yapılış biçimini 

değiştirmekte ve geliştirmektedir. İşletmeler değişen bu koşulları 

çalışanlarından bağımsız görmemelidir. Bu noktada sunulan ilk pratik sonuç 

önerisi çalışanların yaptıkları işin değişim dinamiklerine uygun çalışanların 

seçimi daha sonrasında ise bu çalışanların mevcut değişimlere adapte 

olabilecek şekilde eğitim ve geliştirme programlarının yapılması, hali hazırda 

çalışan ve yeni başlamış çalışanlar arasında doğru dengenin sağlanabilmesi 

için inisiyatif sınırlarının belirlenerek doğru kişilere geçerli yetkilerin 

verilmesi ile güçlendirme yapılmalıdır. Bir örgüt içinde en büyük sorun çoğu 

zaman değişimin sonuçları ile başlamaktadır. Çünkü insan doğası gereği 

aşamalı bir adaptasyon süreci geçirmektedir. Bu noktada ise değişime karşı 

tutum geliştirilmesi doğal bir sonuçtur. Öngörü aşamasını çoktan geçmiş olan 

böyle zamanlarda eğitimle birlikte iletişim ve katılımla çalışanların süreç 

adaptasyonu sağlanabilir. Bir işte gerçekleşen sorunu en iyi onu yaşayan tarif 

edebilir. Dolayısıyla kişilere görevleri ile ilgili değişimler konusunda 

inisiyatif tanımakla birlikte alınacak nihai kararlarda fikirlerinin önemsenmesi 

motivasyonun içsel yönü bakımından hassas bir konudur. Çalışma yaşamı 

insanların sosyal yaşamlarının bir parçası ve sürdürülebilirliğidir. Her ne 

kadar ekonomik amaçlar taşınsa da manevi noktada desteklenmek her 

çalışanın beklentisidir. Bu noktada şirketler eşitlikçi bir bakış açısıyla ödül ve 

ücret sistemi kurarak adalet dengesini sağlamalıdır. Kariyer yönetimine de 

doğrudan etki eden bu uygulamalar bireylerden organizasyona etkili bir 

kariyer çizgisi oluşturulmasının da temelidir. Bir organizasyon için başarılı bir 

kariyer onun marka olarak anılmasıdır. Bu noktada piyasada marka bilinirliği 

ile öne çıkmanın işletmeye kazandırılabilecek potansiyel adayların da 

dikkatini çekme gücü unutulmamalıdır. İnsan kaynakları yönetimi ve 

pazarlama yönetimi disiplinlerinin ortak çalışma çizgisi içinde yer alan bu 

konu yalnızca bu iki departmanın sorumluluğuna bırakılmayacak kadar 
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önemlidir. Son tahlilde ilgili reel sektör kuruluşlarına hizmet kalitesinin 

belirleyeni müşteridir ve kalitenin seviyesi onu sunandan bağımsız değildir 

bilgisinden hareketle pazarlama yönetimi stratejileri ile insan kaynakları 

yönetimi fonksiyonlarının uyumlaştırılması önerilmektedir.  
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