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ÖNSÖZ 

 
Günümüzde iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler; her 

alanda etkili olduğu gibi, yönetim ve organizasyon alanında da etkin 

olmaktadır. COVID-19 salgını ile birlikte, uzaktan çalışma ve uzaktan 

eğitimin yaygınlaştığını müşahade ediyoruz. Dijitalleşen örgütlerin 

rekabet etme yöntemleri ve yeni stratejiler geliştirmeleri gereği ortaya 

çıkıyor. Nitekim sürekli gelişme anlayışı daha da gelişiyor. Bu 

çerçevede, yönetim ve organizasyon araştırmaları daha da önem 

kazanıyor. Daha çok araştırmaların ve bilimsel etkinliklerin yapılması 

önem arz ediyor. Bu kapsamda, “YÖNETİM & ORGANİZASYON 

ARAŞTIRMALARI: Kuramsal ve Güncel Gelişmeler” başlıklı kitabın 

yayımlanması memnun edici bir gelişmmedir. Çalışmalarını yakından 

takip ettiğim Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tuncay ERDEM bu kitabın 

editörlüğünü üstlenmiştir. Kendisini kutluyorum. Kitapta özellikle 

kişilik, girişimcilik, duygusal zekâ ve duygusal sermaye gibi güncel 

konulara yer verilmiştir.  

 

5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde 

sözlü bildiri olarak sunulan çalışmalardan 9 bölüm titizlikle 

seçilmiştir. 15 akademisyen yazarın kaleme aldığı ve alanyazına 

kaynak oluşturulması amaçlanan bu kitabın ilgililere yararlı olmasını 

temenni ediyoruz. Kitabın ortaya çıkmasında en önemli katkıyı 

sağlayan kitap bölümü yazarlarına ve tabiatıyla ailelerine teşekkür 

ederiz. 

 

Prof. Dr. Himmet KARADAL 

Dr. Ahmet Tuncay ERDEM 

Bolu – 2020
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BÖLÜM 1 

KİŞİLİK TİPLERİNİN GİRİŞİMCİLİK 

EĞİLİMİNE ETKİSİ  

 

Prof. Dr. Mazlum ÇELİK 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSB Fak. 

mazlum.celik@hku.edu.tr 

 

Mustafa YAPAN 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

 mustafayapann@gmail.com 

Özet 

Girişimcilik birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu faktörlerden birisi 

de kişilik özellikleridir. Girişimci kişi risk alabilen, kendine güvenen, 

cesaretli, çalışkan, dürüst, duyarlı, yönetme becerisine sahip, iletişim 

becerileri yüksek, strese karşı dayanıklı, takım çalışmasında başarılı, 

yenilikçi düşünme özelliğine sahip, başarılı olma isteği olan ve liderlik gibi 

özelliklere sahiptir. Bu çalışmanın amacı; bireyin girişimci kişilik 

özelliklerine sahip olmasının girişimcilik eğilimine olan etkisinin 

araştırılmasıdır. Korelasyonel desende gerçekleştirilen araştırmanın 

örneklemini Hasan Kalyoncu Üniversite’sinde öğrenim gören %69’u (n=265) 

kadın, %31’i (n=119) erkek olmak üzere toplam 384 üniversite öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Enneagram Kişilik 

Ölçeği (EKÖ) ve Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında EKÖ’nun girişimcilik ile en çok ilişkili olan reis ve 

başaran kişilik tiplerini ölçen alt boyutları analize dâhil edilmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS 22. programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçları reis ve 

başaran kişilik tipinin girişimcilik eğiliminin anlamlı yordayıcısı olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte yapılan analizlerde reis kişilik tipinin 

girişimcilik eğilimi üzerindeki yordayıcı etkisinin başaran kişilik tipine göre 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu reis kişilik tipinin 

taşıdığı özelliklerin girişimcilerin sahip olduğu kişilik özellikleri ile daha 

uyumlu olduğunu belirten araştırma bulgularıyla uyumludur.  

mailto:mazlum.celik@hku.edu.tr
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Anahtar Kelimeler: Başaran kişilik tipi, Enneagram, Girişimcilik eğilimi, 

Kişilik, Reis kişilik tipi. 

 

EFFECT OF PERSONALITY TYPES ON 

ENTREPENEURSHIP  

Abstract 

Entrepreneurship is influenced by many factors. One of these factors is 

personality traits.  Entrepreneur has features such as risk-taking, self-

confident, brave, hardworking, honest, sensitive, managing ability, high 

communication skills, stress-resistant, successful in teamwork, innovative 

thinking, desire to be successful and leadership. The present study aimed to 

investigate the effect of having entrepreneurial personality traits on 

entrepreneurship tendency. The research was carried out in a correlational 

research design. A total of 384 university students 69 % (n=265) females and 

31 %(n=95) males, constituted the sample of the research that conducted at 

Hasan Kalyoncu University. Enneagram Personality Test (EPT) and  Scale of 

University Students Entrepreneurship were used as data collection tools. 

Within the scope of the research, the sub-dimensions of EPT that measure the 

types of leader and achiever personality that are most related to 

entrepreneurship are included in the analysis. The data obtained were 

analyzed with SPSS 22. Analysis results showed that, leader and achiever 

personality types are significant predictors of entrepreneurship tendency. 

However, it was concluded that the predictive effect of the leader personality 

type on entrepreneurship tendency was higher than the achiever personality 

type. This finding is compatible with the research findings, which state that 

the characteristics of the leader personality type are more compatible with the 

personality traits of entrepreneurs. 

 

Keywords: Achiever personality type, Enneagram, Entrepreneurship 

tendency, Leader personality type, Personality. 
 

GİRİŞ 

Girişimcilik ile ilgili literatür incelendiğinde, birçok faktörün 

girişimcilik eğiliminin oluşmasında etkisinin olduğu 

görülmektedir. Bu faktörler aile, alınan eğitim, toplum kültürü 

ve kişilik özellikleri olarak dört başlık altında literatürde yer 
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almaktadır. Bu faktörler arasında yer alan kişilik özellikleri 

bireylerin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında çok etkili bir 

faktördür (Sözcan ve Yılmaz, 2019: 82). 

Girişimcilik eğilimi olan kişilerin, girişimcilik özellikleri 

araştırıldığında bu kişilerin benzer kişilik özelliklerine sahip 

oldukları gözlemlenmiştir (Tok vd., 2013: 49). Kişilik 

kavramının, bireylerin günlük yaşamlarına ve iş hayatlarına olan 

etkisini ve önemini düşündüğümüz zaman, kişisel niteliklerin 

girişimcilik üzerinde olan etkisinin önemi de anlaşılacaktır 

(Demirel ve Tikici, 2004: 52). 

Girişimcilik bireyin, toplumun ve ülkenin kalkınmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu girişimleri gerçekleştiren 

bireylerin başarılı olma nedenlerini araştırmak ve belirlemek 

girişimcilere yol göstermek için önemlidir. Literatür 

incelendiğinde girişimcilik üzerinde etkili olan faktörlerin 

birisinin de kişilik özellikleri olduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda bu araştırma da bireylerin girişimci kişilik 

özelliklerine sahip olmasının girişimcilik eğilimlerine etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Kişilik Tipi 

“Kişilik” kelimesi kaynağını eski dönemlerdeki Yunan drama 

oyuncularının tiyatro sahnesinde kullandığı “Persona” isimli 

maskenin isminden almıştır. “Persona” tiyatro oyuncularının 
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gerçek kişiliklerini değil oynadıkları karakteri temsil 

etmekteydi. Bu kavram zamanla kişilerin gerçekteki tavır ve 

davranışlarını anlatmak için kullanılmaya başlanmıştır (Aslan, 

2008: 8).  

Greenberg ve Baron (1997)'a göre kişilik; ''bireye has, eşsiz, 

çok değişken olmayan, belirli bir konuda bireyin gösterdiği 

duygular, düşünceler ve davranışlar bütünüdür'' (Köroğlu, 2014: 

140).  

Davranış şekilleri, duygular, olayları algılama ve tepki 

biçimleri insanları birbirinden ayıran farklılıklardır (Özsoy, 

2013: 22). Bu farklılıkların kişinin yaşamını nasıl şekillendirdiği 

anlamak için araştırmacılar kişilik modelleri oluşturmuştur 

(Aydın, 2016: 23).  

Bu kişilik modellerinden birisi de Enneagram kişilik 

tipleridir. George Ivanovich Gurdjieff 1920 yılında Fransa’da bu 

kişilik modelinin ilk defa duyulmasını sağlamıştır. (Subaş ve 

Çetin, 2017: 162). “Enne” Yunancada dokuz anlamına 

gelmektedir. “Agram” ise kişilik sözcüğünün karşılığıdır. Bu 

kelimelerin birleşmesi Enneagram kelimesini oluşturmuştur ve 

dokuz kişilik tipi anlamına gelmektedir (Batı, 2018: 14). Bu 

kişilik tipleri mükemmeliyetçi, yardımcı, başaran, özgün, 

gözlemci, sorgulayan, maceracı, reis, uzlaşmacı olarak 

tanımlanmaktadır. İnsanı bir bütün olarak ele alan Enneagramın 

ilkeleri kendini ve başkalarını anlamaktır (Bayındır, 2019: 31).   
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2.2 Girişimcilik Eğilimi  

Girişimcilik eğilimi bireysel faktörler ile çevresel faktörlerin 

bir araya gelmesi ile ortaya çıkar ve bireylerin kendi işlerini 

yapmaları konusundaki istekleri ve kararlılıklarını ifade eder 

(Börü, 2006: 27).   

Kişilerin girişimcilik eğilimleri doğuştan kazanılmış bir 

özellik olsa da bireylerin bu eğilimlerinin belirlenmesi, 

geliştirilmesi ve yönlendirilmesi gereklidir. Girişimcilik 

eğiliminin oluşmasında etkili olan bazı faktörler vardır. Kişilik 

özellikleri, ekonomik, sosyal ve siyasal yapı, bölgesel ve 

çevresel koşullar, eğitim düzeyi bireylerin girişimcilik 

eğiliminin oluşmasında etkili faktörlerdendir (Güreşçi, 2014: 

27).   

3. HİPOTEZLER 

Girişimci kişilere ait özellikleri açıklarken çevresel 

faktörlerin ve kişilik özelliklerin etkisinden söz edilmektedir. 

Girişimciliğin gelişmesinde çevresel faktörlerin etkisi çok 

önemli olsa da kişilik özelliklerinin de uygun olması 

gerekmektedir. (Ross ve Lashley’den [2009] aktaran Ulama, 

2016: 742). Girişimcilik eğilimi ile ilgili yapılan çalışmalarda 

kişilik özelliklerinin girişimcilik eğiliminin oluşmasındaki 

faktörlerden biri olduğu belirtilmektedir (Doğaner ve Altunoğlu, 

2010:104). 

Girişimcilikte başarının sağlanmasıyla kişilik özellikleri 
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arasında bir yakınlık olduğu bilinen bir gerçektir. Aşağıda 

başarılı girişimcilerin sahip olduğu kişilik özellikleri verilmiştir. 

Girişimci kişilerin özellikleri: yaratıcı düşünebilen, yüksek 

düzeyde çalışma arzusu olan, cesaretli, tutkulu, kararlı, samimi, 

güvenilir, sempatik, esprili, disiplinli, risk alabilen, yenilikçi, 

hırslı, dürüst, özgüvenli, sabırlı, duyarlı, enerjik, hayalci, 

fırsatçı, odaklanma, ileri görüşlü, stratejik düşünebilen, 

planlama yapabilen ve problem çözebilen, stresle baş edebilen, 

otorite sahibi olma ve bağımsızlık isteği olan, iletişim becerisi 

kuvvetli, kendini iyi ifade edebilen, iş sevgisi ve motivasyonu 

yüksek, ekip ve takım çalışmalarında başarılı, vizyon ve misyon 

sahibi, değişim ve dönüşüme açık, toleranslı davranabilen, 

insanları inandırabilen ve ikna yeteneği bulunan, yönetim 

becerisine ve liderlik yeteneğine sahip, iş bitirme azmi olan 

bireylerdir (Hisrich ve Peters’ten [1973] aktaran Yılmaz ve 

sünbül 2009: 197; Yüksel vd. 2015: 147). 

Enneagram kişilik modelinin alt boyutları olan reis ve 

başaran kişilik tiplerinin kişilik özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Reis kişilik tipinin özellikleri: Liderlik yeteneği olan, risk 

almayı seven, cesaretli, çalışkan, takım çalışmasına yatkın, 

güvenilir, duyarlı, enerjik, tutkulu, iletişim becerileri kuvvetli, 

vizyon sahibi, kararlı, dürüst, başarılı olma isteği olan, 

özgüvenli, bağımsızlık ve otorite sahibi olma isteği olan 

kişilerdir (Batı, 2018: 199-211). 



 7  

 

Başaran kişilik tipinin özellikleri: Kendine güvenen, hayal 

kurma gücü yüksek, ekip çalışmasında başarılı, yönetim becerisi 

olan, iş sevgisi ve çalışma arzuları yüksek, odaklanma ve 

iletişim becerileri kuvvetli, değişim ve dönüşüme açık, hırslı, 

başarılı olma isteği olan kişilerdir (Batı, 2018: 105-119). 

Yukarıdaki teorik açıklamalara dayanılarak aşağıda belirtilen 

hipotezler kurulmuştur.  

H1 Reis kişilik tipi girişimcilik eğilimini anlamlı etkiler.  

H2 Başaran kişilik tipi girişimcilik eğilimini anlamlı etkiler.  

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Kişilik tiplerinin girişimcilik eğilimine etkisini belirlemek 

amacıyla yapılan bu araştırmada, öncelikle örneklem ve ölçekler 

hakkında bilgiler verilmiştir. Ardından örneklemden elde edilen 

veriler analiz edilmiştir.   

4.1 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini; Gaziantep ilinde bulunan Hasan 

kalyoncu üniversitesindeki 7764 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise, bu üniversitede eğitim görmekte 

olan 384 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, bu üniversitede 

bulunan 405 öğrenciden anket yöntemi kullanılarak veriler 

toplanmıştır. Analizler öncesi yapılan inceleme sonucu eksik ve 

özensiz doldurulduğu belirlenen 21 kişiye ait veriler analize 

dahil edilmemiştir. Analizler 384 kişilik bir örneklem üzerinden 

gerçekleştirilmiştir.Araştırmaya katılan toplam 384 katılımcıdan 
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kadınların sayısı 265 (%69), erkeklerin sayısı 119 (%31)’dir.   

4.2 Veri Toplama Araçları  

Kişilik tiplerinin girişimcilik eğilimine etkisinin 

incelenmesine yönelik yapılan bu araştırmada kullanılan 

ölçeklere ait bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Araştırmada 

kullanılan ölçeklerin daha önce kullanılması ve geçerlik ve 

güvenirliklerinin de kanıtlanması nedeni ile ölçeklere ait faktör 

yapılarını doğrulamak amacıyla AMOS programı ile doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklere ait doğrulayıcı faktör analizi 

sonuçları Tablo 1.’de verilmiştir. 

Enneagram Kişilik Ölçeği: Öğrencilerin kişilik tiplerinin 

ölçülmesinde Subaş ve Çetin (2017) tarafından geliştirilen 

Enneagram Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 27 madde ve 9 

boyuttan oluşmaktadır. Cevaplar 4’lü likert ölçeği ile alınmıştır. 

(0=Beni hiç anlatmıyor, 3=Tamamı beni anlatıyor). Yapılan 

güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam Cronbach alpha 

güvenirlik katsayısı 0,84 olarak analiz edilmiştir. Ölçeğin alt 

boyutları olan başaran ve reis kişilik tiplerinin Cronbach alpa 

güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0,53 ve 0,61 olarak analiz 

edilmiştir. 

Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği: Üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin ölçülmesinde Yılmaz 

ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen Üniversite Öğrencileri 

Girişimcilik Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 36 madde ve tek 
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boyuttan oluşmaktadır. Cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır 

(1=Hiçbir zaman, 5=Çok sık). Yapılan güvenirlik analizi 

sonucunda ölçeğin toplam Cronbach alpha güvenirlik kat sayısı 

0,93 olarak analiz edilmiştir.  

Tablo 1. Uyum İyiliği Değerleri 

ÖLÇEK CMIN/DF GFI CFI IFI RMSEA 

EKÖ 2,265 ,887 ,806 ,812 ,057 

ÜÖGÖ 3,199 ,763 ,745 ,747 ,076 

EKÖ: Enneagram Kişilik Ölçeği 

ÜÖGÖ: Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği 

X2/df değerinin 3 ve altında olması modelin iyi bir uyum 

gösterdiğini, 3-5 arasında olması ise modelin kabul edilebilir 

olduğuna işaret etmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 345). 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA  

4. 1 Korelasyon Analizi  

              Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçek Puanlarına 

İlişkin Korelasyon Sonuçları 

Değişkenler Ortalama Standart 

S. 

1 2 3 

1.Girişimcilik 

Eğilimi 

138,16 19,51 1 ,481** ,405** 

2.Reis Kişilik 

Tipi 

5,14 2,063  1 ,530** 

3.Başaran 

Kişilik Tipi 

5,08 2,02   1 

p<0,01 

Reis kişilik tipi ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir 

ilişkinin var olup olmadığı basit korelasyon analizi ile test 

edilmiştir. Analiz sonucunda reis kişilik tipi ile girişimcilik 
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eğilimi arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir (r (384) = .48, p <.01). Değerin 

0.30 ve 0.70 arasında olması bağımlı ve bağımsız değişkenin 

arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu ifade 

etmektedir. (Büyüköztürk, 2018: 32)   

Başaran kişilik tipi ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı 

bir ilişkinin var olup olmadığı basit korelasyon analizi ile test 

edilmiştir. Analiz sonucunda başaran kişilik tipi ile girişimcilik 

eğilimi arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir (r (384) = .16, p <.01). Değerin 

0.30 ve 0.70 arasında olması bağımlı ve bağımsız değişkenin 

arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu ifade 

etmektedir (Büyüköztürk, 2018: 32) 

4.2 Regresyon Analizi  

Tablo 3. Reis Kişilik Tipinin Girişimcilik Eğilimini 

Yordayıcı Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Değişken B SHB β t p 

Sabit 114.78 2,34  48,861 ,00 

Reis Kişilik 

Tipi 

4,549 ,424 ,481 10,723 ,00 

           R= ,481 , R2= ,231 F=(1,382) = 114.98  P=.000 

Reis kişilik tipinin girişimcilik eğilimini ne kadar açıkladığını 

incelemek üzere basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 

Reis kişilik tipi girişimcilik eğilimini %23,1 açıklamaktadır 

(R2=.231; F (1,382) = 114.98, p<.005). 
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Tablo 4. Başaran Kişilik Tipinin Girişimcilik Eğilimini 

Yordayıcı Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Değişken B SHB β t p 

Sabit 118,35 2,460  48,108 ,00 

Başaran 

Kişilik Tipi 

3,899 ,450 ,405 8,669 ,00 

           R= ,405 , R2= ,164 F=(1,382) = 75.149  P=.000 

Başaran kişilik tipinin girişimcilik eğilimini ne kadar 

açıkladığını incelemek üzere basit doğrusal regresyon analizi 

yapılmıştır. Başaran kişilik tipi girişimcilik eğilimini %16.4 

açıklamaktadır (R2=.164; F (1,382) = 75,149, p<.005.). 

Yapılan analizler sonucunda reis kişilik tipi ve başaran kişilik 

tipinin girişimcilik eğilimini anlamlı olarak açıkladığı 

görülmektedir. Girişimcilik eğilimini etkileyen aile, ekonomik 

durum, çevresel faktörler, yaş, cinsiyet gibi birçok faktörün 

olduğu göz önüne alınırsa, kişilik özelliklerinin girişimcilik 

eğilimi üzerinde önemli bir etken olduğu söylenebilir. 

Yapılan analizlerde reis kişilik tipinin girişimcilik eğilimi 

üzerindeki yordayıcı etkisinin başaran kişilik tipine göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgunun sebebinin reis 

kişilik tipinin özelliklerinin girişimci kişilik özellikleri ile daha 

uyumlu olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Bu araştırma, bireylerin girişimci kişilik özelliklere sahip 

olmasının, girişimcilik eğilimlerine olan etkisini incelemek 
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amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda birçok girişimci kişilik 

özelliklerine sahip reis ve başaran kişilik tiplerinin girişimcilik 

eğilimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın bulgularını 

incelediğimizde kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimi 

üzerinde önemli bir etken olduğu söylenebilir.  

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu 

sınırlılıklardan birincisi araştırmada sadece kişilik özelliklerinin 

girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. İkinci 

sınırlılığı ise araştırma verilerinin Enneagram kişilik ölçeği ve 

üniversite öğrencileri girişimcilik ölçeğinin ölçtüğü nitelikler ile 

sınırlı olmasıdır.   

Bu araştırma kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisi 

olduğunu göstermekle birlikte; girişimcilik eğilimini etkileyen 

aile, ekonomik durum, eğitim, çevresel faktörler dahil edilerek 

araştırma genişletebilir ve girişimcilik eğilimini etkileyen 

faktörler daha iyi açıklanabilir. 
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Özet 

Günümüzde gelişen teknoloji ve endüstrileşme ile birlikte her geçen gün 

çalışma hayatına katılan kadın sayısında artış olmaktadır. Kadın nüfusunun 

erkek nüfusuna oranına bakıldığında, böylesi bir gücün iş yaşamına ve 

özellikle de girişimcilik alanına verebileceği yararların göz ardı edilemeyecek 

kadar önem arz ettiği kolaylık ile anlaşılabilmektedir. Çalışma hayatının güç 

şartları içerisinde iş kuran kadın girişimciler, yalnızca kendi gelirleri ve 

kariyerleri için çalışmış olmayarak, aynı zamanda ülke ekonomisine ve 

elbette toplumun refahına da büyük yararlar sağlayacaklardır.  

Bu bağlamda kadın girişimcilik dinamikleri de önem kazanmakta ve 

günümüzde bilimsel araştırmalara yoğun bir şekilde konu olmaktadır. Bu 

çalışmada da kadın girişimcilik dinamikleri üzerinde durulmuş, demografik 

değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada ele alınan dinamikler; kadın girişimcilerin 

işletmedeki sahiplik durumları, sermaye kaynakları, girişimci olma nedenleri, 

girişimcilik faaliyetinde bulunmaları aşamasında yaşadıkları sorunlar ve daha 

sonrasında girişimcilik faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında yaşadıkları 

zorluklar, bu süreçte karşılaştıkları güçlükler, girişimci olmanın avantajlı 

yanları, başarılı bir girişimcide bulunması gereken özellikler ve son olarak da 

gelecek ile ilgili planları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma Ankara ilinde 

mailto:ibakan63@hotmail.com
mailto:basaksitak@outlook.com
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faaliyet gösteren kadın girişimciler üzerinde yapılmış, veriler anket 

yöntemiyle toplanmış ve SPPS programında analiz edilmiştir. Analizler 

sonucunda kadın girişimcilik dinamiklerin bazı demografik değişkenler 

açısından kısmen farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçların 

literatüre ışık tutması beklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimcilik, Kadın Girişimcilik 

Dinamikleri, Demografik Özellikler 

 

A LOOK INTO THE FEMALE 

ENTREPRENEURSHIP DYNAMICS FROM 

DEMOGRAPHIC VARIABLES PERSPECTIVE 

Abstract 

Today, with the developing technology and industrialization, there is an 

increase in the number of women participating in working life day by day. 

When welook at the ratio of the female population to the male population, it 

can be easily understood that the benefits such a power can give to business 

life and especially to the entrepreneurship field are too important to be 

ignored. Women entrepreneurs who set up business under the difficult 

conditions of working life will not only have worked for their own  income 

and career, but will also have great benefits to the national economy and, of 

course, to the welfare of society. 

In this context, women entrepreneurship dynamics are also gaining 

importance and are now the subject of various scientific research. In this 

study, women entrepreneurship Dynamics are emphasized and it is tried to 

determine whether they differ in terms of demographic variables. Dynamics 

discussed in the study; ownership status of  women entrepreneurs in the 

business, capital resources, reasons for being entrepreneurs, the problems 

they experienced during the stage of entrepreneurship and the difficulties 

they faced in maintaining the entrepreneurship activities, the difficulties they 

faced in this process, the advantages of being an entrepreneur, the features 

that a successful entrepreneur should have, and finally the future will come It 

comes across as their plans. Thestudy was conducted on women 

entrepreneurs operating in Ankara, the data were collected by questionnaire 

method and analyzed in SPPS program. As a result of the analysis, it was 

determined that the women entrepreneurship dynamics differ in terms of 

some demographic variables. The study results are expected to shed light on 

the literature. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Women 

Entrepreneurship Dynamics, Demografic Factors 
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GİRİŞ 

Girişimcilik farklı tanımlamalarıyla, algılanış biçimleriyle ve 

karşıladığı ihtiyaçlarla tarihin değişik dönem ve zamanlarında 

değişik görevler üstlenmiş fakat her zaman varlığını 

sürdürmüştür. Öyle ki insanoğlu, doğayla olan etkileşimi 

süresince, gerek problemlere çözüm üretmekte ve gerekse 

çevreye adaptasyon sürecinde girişimcilik zihniyetinden oldukça 

yararlanmıştır. Girişimciliğin bu tarihi işlevselliği, öneminin 

giderek artmasına olanak sağlamıştır (Ercan ve Gökdeniz, 2009: 

76). 

Girişimcilik, istihdam problemine önemli bir çözüm imkanı 

sunduğu gibi ayrıca ekonomik olarak gelişmenin de 

dinamosudur. Çünkü girişimci, ekonomik kaynakların düşük 

üretkenlik alanlarından yüksek verimlilik alanlarına geçiş 

sürecinde baş faktördür. Piyasadaki rekabeti en üst seviyelere 

ulaştırarak, diğer firmaları yeniliklere yönelmeye zorlar; 

bununla beraber elde ettikleri başarılar topluma refah ve iş 

imkanları, tüketicilere ise tercih eşitliliği yaratır. Bireye ise, 

kendi refahını ortaya çıkarma fırsatı verir (TÜSİAD, 2004: 1). 

Bu nedenle, Türkiye’nin ekonomik refaha erişebilmesi için 

girişimci sayısının üst düzeylere çıkartılması gerekmektedir 

(Harbi ve Uğurlu, 2018: 129). Bu doğrultuda, girişimcilerin 

önlerindeki duvarları tamamiyle ortadan kaldırmak ve 
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fikirlerinin ekonomiye katılmasını ve aynı zamanda 

ticarileşebilmesi imkanını sağlamak gerekmektedir (Sönmez ve 

Toksoy, 2014: 57). 

Ülkemizde 1990’lı yıllardan bu yana, kadın girişimciliği 

geliştirmeye dönük etkinliklerde artış gözlemlenmektedir. Bu 

gelişme, ülkemizde kadın girişimciliğine yönelik artan bir 

ilginin sonucu olarak değerlendirilmektedir. Kadınlar için 

girişimcilik, işsizliğe karşı bir çözüm olarak görülmekle beraber, 

kadınların kendi kazançlarını elde ederek, ekonomik bağımsızlık 

kazanmalarında bir araç olarak görülmektedir (Ecevit, 2007: 

vii). 

Literatürde kadın girişimciliği tanımlamaları yapılırken bazı 

ortak noktaların ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Ev dışı bir 

mekânda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, bir işletmede 

tek başına veya diğer işgörenlerle birlikte çalışan veya ortaklığı 

bulunan aynı zamanda iş ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlarla 

iletişime geçen, işletmenin geleceği ile ilgili planlar yapıp 

stratejiler geliştiren, hem işletmeden elde ettiği gelir üzerinde, 

hem de yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan, 

işletmesi adına tüm riski üstlenen birey olarak ifade 

edilmektedir (Soysal, 2010a: 73). 

Kadın girişimcilerin, gerek kendileri gerekse istihdam 

ettikleri bireyler için iş ve çalışma ortamı oluşturarak daha etkin 

ve aktif olmaları; toplumdaki konumlarının güçlenmesine, 
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toplumların gelişmişlik düzeyinin etkilenmesine ve gelir 

dağılımında yaşanan adaletsizliği önlemeye önemli katkılar 

sağlamaktadır. Ancak diğer bir taraftan ise, kadın girişimcilerin 

gerek işletmelerini kurma aşamasında, gerekse işletmelerinin 

faaliyetlerini yürütmeleri sırasında birçok problemle 

karşılaşmaktadır. Bu da kadınların girişimci olarak işletmelerini 

kurmalarına ve aynı zamanda mevcut kadın girişimcilerin de 

işletmelerini ayakta tutmalarına engel olarak işlerini zor hale 

getirmektedir (Özyılmaz, 2016: 5). 

Bu çalışmanın amacı; kadın girişimcilik süreci dinamiklerini 

demografik özellikler açısından incelemektir. Daha açık ifade 

etmek gerekirse; kadın girişimcilerin işletmedeki sahiplik 

durumlarının, sermaye kaynaklarının, girişimci olma 

nedenlerinin, işletmelerini kurarken yaşadıkları sorunların ve 

daha sonrasında faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında 

yaşadıkları zorlukların bunun yanı sıra girişimci olmanın 

avantajlı yanlarının, başarılı bir kadın girişimcide bulunması 

gereken özelliklerin neler olması gerektiğinin ve son olarak ise 

gelecek ile ilgili beklentilerinin demografik özellikler açısından 

farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Çalışma Ankara 

ilinde gerçekleştirilen bir alan çalışması ile desteklenmiştir. 

Veriler kadın girişimcilerden anket soru formu yoluyla 

toplanmış ve SPSS programında analiz edilmiştir. Sonuçların 

genelde girişimcilik, özelde ise kadın girişimcilik literatürlerine 
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katkı sağlaması beklenmektedir. Özellikle literatür 

incelendiğinde, çalışmamızı ele aldığımız perspektiften 

incelemiş olan herhangi bir çalışmanın bulunmaması da bu 

çalışmanın önemini ve değerini arttırmaktadır. Tüm bunlar, 

literatüre sağlayacağı katkıyı anlamak açısından dikkate 

değerdir.   

Çalışma giriş ve sonuç bölümleri hariç olmak üzere dört 

bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde 

‘‘Girişimcilik’’ başlığı altında, girişim, girişimci, girişimcilik 

kavramlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ‘‘Kadın 

Girişimcilik Dinamikleri’’ başlığı altında, kadın girişimciliğin 

önemi, kadın girişimcilerin karakteristik özellikleri, başarılı bir 

kadın girişimcide bulunması gereken özellikler, kadınları 

girişimciliğe yönlendiren faktörler ve kadın girişimcilerin 

karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 

üçüncü bölümünde ise, ‘‘Araştırmanın Metodolojisi’’ başlığı 

altında Ankara ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler 

üzerinde yapılan araştırmaya ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde ise ‘‘Araştırma Bulguları’’ 

başlığı altında ise, araştırmanın hipotezleri test edilmiş ve 

sonuçlara yer verilmiştir. Çalışma bulguların özetlendiği 

tartışıldığı sonuç kısmı ile bitmektedir. 

1. GİRİŞİMCİLİK  

Girişimciliğin, yenilik, insan sermayesi, sosyal ve ekonomik 
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büyüme üzerinde yarattığı pozitif etkiler, konuya olan ilginin 

artmasına ve konunun ayrıntılı bir biçimde incelenmesine neden 

olmuştur. Sanayi toplumundan, bilgi toplumuna geçişte 

girişimcilik; düşünsel emeklerin, ekonomik değerlere çevrilmesi 

olarak ifade edilmiş ve emek, teknoloji, sermaye ve doğal 

kaynaklar gibi üretim faktörleri arasında yerini almıştır. Girişim, 

girişimci ve girişimcilik kavramları günümüzde sık sık 

gündemde yer alan kavramlar olup, bu kavramlar ile ilgili 

literatürde çok fazla tanımlamalar bulunmaktadır. Bu bölümde 

ise girişimcilik ile ilgili temel kavramlara yer verilecektir 

(Özyılmaz, 2016: 4). 

Geçmişte kullanılan "teşebbüs" kavramı yerini bugün 

"girişim" kavramına bırakmıştır. Günlük yaşamda, girişim; bir 

işi yapmak için harekete geçme veya kalkışma durumunu ifade 

etmek için kullanılmaktadır (Aytaç ve İlhan, 2007: 102-103).  

Ekonomik olarak gelişmenin kilit faktörü olarak görülen 

girişimci teriminin ise bilimsel anlamdaki tanımını ilk kez 

İrlandalı ekonomist R.Cantillon tarafından yapılmıştır. 

Cantillon’un tanıma göre ‘‘girişimci, kâr elde etmek maksadıyla 

işini organize eden ve bu işin riskini üstlenebilen kişidir” 

(Kozak ve Yılmaz, 2010: 85). 

Girişimcinin sahip olması gereken özelliklere dair yapılan 

çeşitli tanım ve vurgulamalar, literatür de pek çok farklı 

tanımlamaların karşımıza çıkmasına neden olmaktadır (GİSEP, 
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2015-2018: 17-18). 

Literatürdeki farklı tanımlamalar incelendiğinde; ekonomi 

bilimi açısından, üretim kaynaklarını bir araya getirerek önceki 

değerlerinden daha fazla değer kazandıran ve yeni bir iş anlayışı 

oluşturan bireydir. Psikoloji açısından, iş açısından otoriter, 

başkalarının emirini kabul etmeyen bireydir. İş adamı anlayışına 

göre girişimci, bir tehdit unsuru, sıkı bir rakip veyahut diğer tüm 

insanların refahı için çaba sarf eden bireydir (Güney, 2017: 130-

131). Tüm bunlar doğrultusunda girişimci, yenilik fırsatlarından 

faydalanmak için her daim hazır şekilde bulunan, piyasadaki 

olabilecek tüm risklere karşı eline geçen fırsatları 

değerlendirebilecek kadar cesur olan bireydir (Dolgun, 2006: 

147). 

Shaver vd., (1991)’e göre ise girişimcilik genel kabul görmüş 

bir tanımlamadan yoksundur. Dolayısıyla girişimciliğin tanımı 

tam olarak ortaya konulamamıştır (Mert, 2017: 65). Ancak 

literatürde girişimcilik faaliyetinin, çeşitli niteliklerine vurgu 

yapılarak birçok farklı şekillerde tanımlamaları yapılmıştır. 

Fakat bu tanımlamalar, birbirinden çok farklı değildir. Tüm bu 

tanımlamalar birbirini tamamlar niteliktedir (Yelkikalan, 2006: 

46). 

Girişimcilik, ülkedeki iş imkanlarını zamanında farketme ve 

bunu en iyi şekilde değerlendirebilme sürecidir. Bu süreçte 

yaratıcılık ve farklılık yaratma gibi temel ögeler bulunmaktadır. 
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Bu ögeler sayesinde pazardan daha fazla pay sahibi olunur, 

bunun sonucunda ise daha çok para kazanabilir duruma gelinir. 

Girişimcilik bireylerin veya grupların çevredeki iş imkanlarını 

kullanmak gayesiyle kaynak girdilerini ideal bir biçimde bir 

araya gelmesini sağlayarak değer ortaya koyma sürecidir 

(Güney, 2017: 135). 

Girişimciliğin, refah yaratma ve sosyal adaletin önemli bir 

ögesi olduğu tüm dünyada kabul edilmektedir. Girişimcilik, yeni 

işlerin oluşmasıyla üretkenlik ve büyümeye katkı sağlayarak 

ekonomik fayda oluşturmaktadır (GİSEP, 2015-2018: 20).  Bu 

sebeple ülkenin ekonomik olarak kalkınmasında büyük paya 

sahiptir. Bir ülkede rekabete dayalı özel girişimcilik ne kadar 

gelişirse, o ülkenin ekonomik refah düzeyi de o derece de 

artacaktır. Buna ek olarak iş imkanlarını arttırıcı niteliğiyle, 

işsizlik problemine önemli derecede çözüm olanağı sunacaktır. 

Hem ülke ekonomisinin gelişebilmesi hem de girişimcilerin 

amaç edindiği optimum kar seviyesine erişebilmeleri 

bakımından, katma değeri yüksek, bilgi yoğun mal ve hizmet 

üretimine öncelik tanınmalıdır (Bakan, 2015: 3). 

2. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN DİNAMİKLERİ 

Günümüzde sosyal, teknolojik ve endüstriyel alanlardaki tüm 

değişim ve gelişmeler daha çok sayıda kadın bireyin çalışma 

hayatında kendine yer bulmasına neden olmuştur. Gerek bilgi 

teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, gerekse bilgiye 
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ulaşmanın kolay hale gelmesi, gerekse eğitim alan kadınların 

sayısındaki artışlar, kadının çalışma hayatının her alanında daha 

sık görülmesi sonucunu meydana getirmiştir. Bu anlamda 

girişimcilik, kadınlar için en cazip kariyer alanlarından birisini 

oluşturmaya başlamıştır (Güney, 2006: 26). 

Son dönemlerde yayın organlarında da ele alınan önemli 

hususlardan birisi de kadın girişimciliğidir. Kadın nüfusunun 

erkek nüfusuna oranına bakıldığında, böylesi bir gücün iş 

yaşamına ve özellikle de girişimcilik alanına verebileceği 

yararların göz ardı edilemeyecek kadar önem arz ettiği kolaylık 

ile anlaşılabilmektedir. Çalışma hayatının güç şartları içerisinde 

iş kuran ve kurduğu işi yöneten kadın girişimciler, yalnızca 

kendi gelirleri ve kariyerleri için çalışmış olmayarak, aynı 

zamanda ülke ekonomisine ve elbette toplumun refahına büyük 

yararlar sağlayacaktır (Güney, 2006: 26). 

Girişimci rolü ile toplumda var olabilmek kadına, diğer iş 

hayatı içerisinde bulunanlara nazaran daha fazla özerk hareket 

olanağı ve ileriye yönelik amaçlarına ulaşabilme fırsatları 

sunmaktadır. Böylelikle kadınlar da kendi işlerine yönelik 

planlar ortaya koyarak; kaynakları optimum şekilde kullanabilir, 

elde ettiği tecrübelerini değişik kanallara aktarabilir. Ayrıca 

girişimcilik kadınlara; kendi kaderlerini belirleyebilme ve 

sorunların üstesinden gelebilme fırsatı da sunmaktadır (Şahin, 

2006: 31). 



 24  

 

 

2.1. Kadın Girişimcilerin Özellikleri 

Araştırmacılar tarafından deneysel çalışmalarda, 

girişimcilerin pek çok ortak karakter özellikleri barındırdıkları 

ve bu özelliklerin kendi işlerini kurma hususunda onları 

harekete geçirdiği ortaya çıkmıştır. Bu özellikler; (Hancı, 2004: 

38).   

 Başarı arzusu, 

 Risk alabilme yönelimi, 

 Bağımsız olma isteği’dir. 

Bu özellikler ile beraber, araştırmacılar girişimcinin başarılı 

olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerektiğini 

sıralamaya çalışmışlardır. Bunlar arasında; (Hancı, 2004: 38).   

 Doğru karar alabilme, 

 Geleceğe yönelik planlar yapabilme, 

 Zamanı iyi kullanabilme, özellikleri gelmektedir.  

2.2. Kadınları Girişimciliğe Yönlendiren Faktörler 

Tekin (2009) kadınları girişimciliğe iten başlıca nedenler şu 

şekilde sıralanmıştır;   

 Kadınların hayali olan bir iş fikrini gerçekleştirme isteği, 

 Kadınların başarılı olma isteği, 

 Kadın girişimcinin ilgili alanda mesleki bilgiye ve 

diplomaya sahip olması, 
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 Ailede tek bireyin iş yaşamında olmasından kaynaklı 

maddiyat yetersizliği, 

 Aileden devir alınan işyerinin bulunması, 

 Kadınlar için iş olanaklarının düşük olması, 

 Sosyal statü elde etme arzusu, 

 Daha fazla refah düzeyine ulaşma arzusudur (Karakaş ve 

Gökmen, 2016: 20). 

Goyaland ve Parkash (2001)’e göre ise, kadınların girişimci 

olma nedenlerini; sosyal statü ve kendine yetme, eğitim ve vasıf, 

aileye destek olma, başkalarına rol modeli olma, arkadaş ve 

akrabaların başarı hikayeleri, çocuklara parlak bir gelecek 

sağlama, ek gelir ihtiyacı, aile işi, devlet politikaları ve 

prosedürleri, karar verme özgürlüğü ve bağımsız olma, istihdam 

yaratma, yeni sorunlar ve fırsatlar karşısında kendini 

gerçekleştirme arzusu ve yenilikçi düşünce olarak ifade etmiştir 

(Keskin, 2014: 76).  

2.3. Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar 

Kadınların ekonomik yaşamın içerisine dahil olması, aile 

ilişkilerinde demokratikleşme,  ev içerisindeki refahın artışı ve 

bununla orantılı olarak özgüvenli bireylerin yetiştirilmesi 

açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Karar alabilen ve aynı 

zamanda risk üstlenerek yönetebilen kadınların elbette statüleri 

de yükselecektir. Kadın girişimcilerin, olaylara karşı farklı bakış 

açıları ve deneyimleri, yönetim stili, şirket yapısı, hizmet 
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anlayışı ve teknoloji kullanımı gibi konularda farklılık 

yaratabilir, yeniliklere kaynaklık edebilir. Bu nedenle kendini 

kanıtlamış olan kadın bireye Türk toplumunun bakış açısı da 

hızla olumlu yönde değişim gösterecektir. Ancak kadınlar bu 

süreç içerisinde birçok sorun ve engellerle karşılaşmaktadır. 

Kadın girişimcileri inceleme konusu olarak edinen 

araştırmaların elde ettikleri sonuçlara göre, birçok gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kadınlar, 

genel olarak girişimcilerin karşılaştıkları problemlerin yanında 

kadın olmalarından dolayı erkeklerden farklı olarak birtakım 

sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır (Özyılmaz, 2016: 54). 

Kadın girişimcilerin önlerindeki engellerden bazıları şu şekilde 

sıralanabilir: (Şahin, 2006: 64). 

 Kadınların aile yaşamı ile iş yaşamını dengede tutacak 

desteklerden yoksun olması ve aynı zamanda bu konuda 

sağlanılması gereken teşviklerin hayata geçirilememiş olması,  

 İş yaşamında yöneticilerin işe alımlarda öncelikle erkek 

bireyleri tercih etmesi ve kadın bireylerin iş yaşamında verimli 

olamayacağına dair düşünce,  

 Kadınların ev dışında çalışmasına olumlu bakılmaması,  

 Evde aile reisinin erkek olduğuna dair düşünce ve 

öncelikli olarak erkeğin iş sahibi olması şeklindeki bakış açısı 

engellerden bazıları olarak gösterilmektedir. 
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın amacı, evreni ve 

örneklemi, yöntemi ve analizi ve hipotezleri konularında bilgiler 

verilmektedir. 

3.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı; kadın girişimcilik süreci dinamiklerini 

demografik özellikler açısından incelemektir. Daha açık ifade 

etmek gerekirse; kadın girişimcilerin işletmedeki sahiplik 

durumlarının, sermaye kaynaklarının, girişimci olma 

nedenlerinin, işletmelerini kurarken yaşadıkları sorunların ve 

daha sonrasında faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında 

yaşadıkları zorlukların bunun yanı sıra girişimci olmanın 

avantajlı yanlarının, başarılı bir kadın girişimcide olması 

gereken özelliklerin neler olması gerektiğinin ve son olarak ise 

gelecek ile ilgili beklentilerinin demografik özellikler açısından 

farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır.  

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırma Ankara ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilere 

uygulanmıştır. Bu kapsamda ANGİKAD ile görüşülmüş, kayıtlı 

üye sayısının 148 (23.12.2019) olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan 

anketler doğrudan görüşme yoluyla kadın girişimcilere 

ulaştırılmıştır. Değerlendirmeye uygun bulunan 102 anket formu 

elde edilmiştir. 
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3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi 

kullanılmıştır. Ankette kullanılan sorular oluşturulurken anketin 

uygulanacağı kişiler için anlaşılır bir hale getirilmiştir. Elde 

edilecek olan verilerin sağlıklı olması amacıyla, katılımcılardan 

tanımlayıcı özel bir bilgi istenmemiş ve anket sonuçlarının 

üçüncü şahıslara ulaşılmayacağı belirtilmiştir. Araştırmanın 

amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan anket 

formundaki soruların belirlenmesinde ilgili literatür ve bu 

konuda daha önce gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alınmıştır. 

Örneğin; (Özyılmaz, 2006: 151; Şahin, 2006: 125-137; Koç, 

2005: 98; Öztürk, 2016: 112; Taşlıyan vd., 2016: 2533; Erdun, 

2011: 73; Uluköy ve Demireli, 2014: 52; Güleç, 2011: 136-137) 

çalışmalarından yararlanmıştır. Çalışmada 5’li Likert ölçeği 

kullanılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında 

değerlendirilmiştir. Analizler için Frekans, T testi ve Anova 

kullanılmıştır.  

3.5. Araştırmanın Hipotezleri 

Daha öncede belirtildiği gibi, çalışmanın amacı; kadın 

girişimciliğin dinamiklerinin demografik özellikleri ile ilişkisi 

ölçmektir. Konu ile ilgili oluşturulan hipotezler şu şekildedir: 

H1: Kadın girişimcilerin işletmedeki sahiplik durumu 
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demografik özellikleri açısından farklılık göstermektedir.  

H2: Kadın girişimcilerin sermaye kaynakları demografik 

özellikleri açısından farklılık göstermektedir. 

H3: Kadınların girişimci olmalarında etkili faktörler 

katılımcıların demografik özellikleri açısından farklılık 

göstermektedir. 

H4: Kadın girişimcilerin işletmelerini kurarken karşılaştıkları 

sorunlar demografik özellikleri açısından farklılık 

göstermektedir. 

H5: Kadın girişimcilerin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları 

sorunlar demografik özellikleri açısından farklılık 

göstermektedir. 

H6: Kadın girişimci olmanın sağladığı avantajlar demografik 

özellikler açısından farklılık göstermektedir. 

H7: Kadın girişimcilerde olması gereken özelliklere yönelik 

algılar demografik özellikler açısından farklılık göstermektedir. 

H8: Kadın girişimcilerin geleceğe ilişkin planları demografik 

özellikler açısından farklılık göstermektedir. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu kısımda araştırmanın verilerinin analizi neticesinde elde 

edilen sonuçlar sunulmakta ve tartışılmaktadır. 
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4.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Doğum Yılı N 

% 

Sektör N 

% 

55-65 17 

16,7 

Hizmet Sektörü 76 

74,5 

44-54 29 

28,4 

Sağlık Sektörü 12 

11,8 

33-43 34 

33,3 

Eğitim Sektörü 5 

4,9 

22-32 22 

21,6 

Gıda Sektörü 9 

8,8 

Toplam 102 

100,0 
Toplam 102 

100,0 

Medeni 

Durum 

N 

% 

Doğum Yeri N 

% 

Evli 58 

56,9 

Ankara 53 

52,0 

Bekâr 23 

22,5 

Diğer İller 49 

48,0 

Diğer 21 

20.6 

 

Toplam 

 

102 

100,0 Toplam 102 

100,0 

 

Araştırmaya katılan bireylerin yaşları Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde, ankete katılanların 

(%16,7)’si 55-65 yaş aralığında arasında, (%28,4)’ü 44-54 yaş 

aralığında, (%33,3)’ü 33-43yaş aralığında, (%21,6)’sının ise 22-

32 yaş aralığında yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla 

katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, kadın 
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girişimcilerin 33-43 yaş aralığında yoğunlaştığı yani büyük 

çoğunluğunun genç bireylerden oluştuğu söylemek mümkün 

olabilir.  

Araştırmaya katılan bireylerin doğum yerleri Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde, ankete katılanların 

(%52,0)’sinin doğum yerinin Ankara ili olduğu, (%48,0)’inin ise 

doğum yerinin Ankara dışındaki iller olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın girişimcilerin büyük 

çoğunluğunun Ankara ilinde doğmuş bireylerden oluştuğunu 

söylemek mümkün olabilir. 

Araştırmaya katılan bireylerin medeni durumları Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Tablo 1 incelendiğinde, ankete katılanların 

(%56,9)’u Evli, (%22,5)’i Bekâr ve (%20,6)’sının ise Diğer 

grubunda yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla katılımcıların 

vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, araştırmaya katılan 

kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun evli bireylerden 

oluştuğunu söylemek mümkün olabilir. 

Araştırmaya katılan bireylerin faaliyet gösterdikleri sektörlere 

göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, 

ankete katılanların (%74,5)’inin Hizmet Sektöründe, 

(%11,8)’inin Sağlık Sektöründe, (%4,9)’unun Eğitim 

Sektöründe ve (%8,8)’inin ise Gıda Sektöründe faaliyet 

gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla katılımcıların vermiş 
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oldukları cevaplar incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın 

girişimcilerin büyük çoğunluğunun hizmet sektöründe faaliyet 

gösterdiğini söylemek mümkün olabilir. 

4.2. Araştırmanın Hipotezlerine Yönelik Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın hipotezlerine yönelik analiz ve 

sonuçlara yer verilmiştir.  

4.2.1. Girişimcinin İşletmedeki Sahiplik Durumu ve 

Demografik Değişkenler İlişkisi 

Araştırmanın ilk hipotezi, H1: Kadın girişimcilerin 

işletmedeki sahiplik durumu demografik özellikleri açısından 

farklılık göstermektedir. Bu hipotezi test etmek amacıyla, T testi 

ve Anova yapılmış ve aşağıda analiz sonuçları gösterilmiştir.  

Elde edilen bulguların daha iyi anlaşılması içinde T testi ve 

Anova analizlerden önce, girişimcinin işletmedeki sahiplik 

durumuna yönelik çeşitli istatistiksel bilgiler aşağıda verilmiş ve 

tartışılmıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların İşletmedeki Sahiplik Durumuna İlişkin 

İstatistikler 

Önermeler N - % A.Os 

İşletmeyi bizzat kendim kurdum 
32 

31,4 

 

 

 

 

2,16 

1,10 

İşletmeyi aile bireyleri ile birlikte kurduk 
39 

38,2 

İşletmeyi aile dışı ortaklarla kurduk 
19 

18,6 

Aile işletmesine sonradan ortak oldum/ortaklık 

hakkı kazandım 

7 

6,9 

Aile işletmesi dışındaki bir işletmeye sonradan ortak 

oldum 

5 

4,9 
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Katılımcıların ‘‘İşletmeyi Kendiniz Mi Kurdunuz?’’ sorusuna 

vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 2.’de yer 

almaktadır. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, çoğunluğun ‘‘İşletmeyi Aile Bireyleri İle 

Birlikte Kurduk’’ (%38,2) yanıtını verdikleri ve en düşük oran 

ile ‘‘Aile İşletmesi Dışındaki Bir İşletmeye Sonradan Ortak 

Olarak Dahil Oldum’’ (%4,9) yönünde görüş bildirdiklerini 

söylemek mümkündür. 

Kadın girişimcilerin işletmedeki sahiplik durumu demografik 

özellikleri açısından farklılık gösterip göstermediği çalışmanın 

diğer bir amacını ve bağlı hipotezini oluşturmuştur. Bu konuda 

geliştirilen hipotez şöyledir; H1: Kadın girişimcilerin 

işletmedeki sahiplik durumu demografik özellikleri açısından 

farklılık göstermektedir. Hipotez, T testi ve Anova yöntemi 

kullanılarak yaş, doğum yeri, medeni durum ve sektör olarak 

test edilmiş ancak kadın girişimcilerin işletmelerindeki sahiplik 

durumu demografik özellikleri açısından farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Bu bağlamda sonuçlar tablolaştırılarak çalışmada 

gösterilmemiştir. Elde edilen bu sonuçlar neticesinde, H1 

hipotezi reddedilmiştir.   

4.2.2. Girişimcilerin Sermaye Kaynağı ve Demografik 

Değişkenler İlişkisi 

Araştırmanın ikinci hipotezi ise, H2: Kadın girişimcilerin 

sermaye kaynağı demografik özellikleri açısından farklılık 



 34  

 

göstermektedir. Bu hipotezi test etmek amacıyla, T testi ve 

Anova yapılmış ve aşağıda analiz sonuçları gösterilmiştir.  Elde 

edilen bulguların daha iyi anlaşılması içinde T testi ve Anova 

analizlerden önce, girişimcilerin sermaye kaynağına yönelik 

çeşitli istatistiksel bilgiler aşağıda verilmiş ve tartışılmıştır. 

Tablo 3. Katılımcıların Sermaye Kaynağına İlişkin İstatistikler 

Önermeler 

1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

A.O 

s 

Aile ve Yakın Çevre 
12 

11,8 

8 

7,8 

82 

80,4 

2,69 

,68 

Eşinden 
53 

52,0 

8 

7,8 

41 

40,2 

1,89 

,96 

Kendi Birikimi 
25 

24,5 

25 

24,5 

52 

51,0 

2,27 

,84 

Banka Kredi 
36 

35,3 

15 

14,7 

51 

50,0 

2,15 

,92 

Kosgeb 
92 

90,2 

3 

2,9 

7 

6,9 

1,17 

,53 
1*=Hiç kullanmadım 2*=Kısmen kullandım 3*=Büyük ölçüde kullandım 

Katılımcıların ‘‘Sermayenizin Kaynağı Neydi?’’ sorusuna 

vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 3.’de yer 

almaktadır.  

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya ait değerin ‘‘Aile ve yakın çevre’’ (2,69) ve 

en düşük ortalamaya ait değerin ise ‘‘Kosgeb’’ (1,17) 

önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

önermelere vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, sermaye 

kaynaklarının 3’e yakın bir değer ile aile ve yakın çevre olduğu 

yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür. 



 35  

 

Dolayısıyla katılımcıların sermayeyi temin etme konusunda 

daha çok aile ve yakın çevresinden destek gördüğü 

söylenebilmektedir. 

Kadın girişimcilerin sermaye kaynaklarının demografik 

özellikleri açısından farklılık gösterip göstermediği çalışmanın 

diğer bir amacını ve bağlı hipotezini oluşturmuştur. Bu konuda 

geliştirilen hipotez şöyledir; H2: Kadın girişimcilerin sermaye 

kaynağı demografik özellikleri açısından farklılık 

göstermektedir. Hipotez,  Anova ve T testi yöntemleri 

kullanılarak her bir demografik değişken açısından test 

edilmiştir. Sonuçlara bakılıp değerlendirildiğinde, girişimci 

olmada etkili faktörler sadece doğum yeri ve sektör açısından 

herhangi bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Farklılık 

bulunamadığı için analiz sonuçları tablolaştırılmamıştır 

(İstenildiği takdirde araştırmacı tarafından gösterilebilecektir). 

Diğer taraftan, girişimcilerin sermaye kaynağı katılımcıların 

yaş ve medeni durum açısından farklılık göstermiştir. Yapılan 

analizlerde demografik açıdan farklılık bulunan sermaye 

kaynağı aşağıda Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Katılımcıların Sermaye Kaynağı ve Demografik Değişkenler 

Arasındaki İlişki 

 YAŞ A.O S.S. F p 

 

A2 

55-65 2,2353 ,97014  

6,444 

 

,000 44-54 2,2759 ,92182 

33-43 1,7647 ,95533 

22-32 1,2727 ,63109 

 

A3 

55-65 2,6471 ,70189  

4,950 

 

,003 44-54 2,5172 ,68768 

33-43 2,1471 ,82139 

22-32 1,8182 ,90692 

 MEDENİ 

DURUM 

A.O S.S. F p 

 

A2 

Evli 2,5517 ,75329  

92,196 

 

,000 Bekâr 1,0000 ,00000 

Diğer 1,0000 ,00000 

 

A3 

Evli 2,5517 ,67985  

11,136 

 

,000 Bekâr 1,6957 ,82212 

Diğer 2,0952 ,88909 

Tablo 4 incelendiğinde; 

 Kadın girişimcilerin sermaye kaynaklarından A2 

(Eşinden) ve A3 (Kendi Birikimi) şeklinde temin etmesi yaş 

grupları açısından farklılık gösterdiği görülmüştür (p<0.0.5). 

Ayrıca kadın girişimcinin sermaye kaynağını A2 (Eşinden) ve 

A3 (Kendi Birikimi) temin etmesi medeni durum değişkeni 

açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.0.5).  

4.2.3. Girişimci Olmada Etkili Olan Nedenler ve 

Demografik Değişkenler İlişkisi 

Araştırmanın üçüncü hipotezi ise, H3: Kadınların girişimci 

olmalarında etkili faktörler katılımcıların demografik özellikleri 
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açısından farklılık göstermektedir. Bu hipotezi test etmek 

amacıyla, T testi ve Anova yapılmış ve aşağıda analiz sonuçları 

gösterilmiştir.  Elde edilen bulguların daha iyi anlaşılması içinde 

T testi ve Anova analizlerden önce, girişimci olmada etkili olan 

nedenlere yönelik çeşitli istatistiksel bilgiler aşağıda verilmiş ve 

tartışılmıştır. 

Tablo 5. Katılımcıların Girişimci Olma Nedenlerine İlişkin 

İstatistikler 

Önermeler 

1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Aile İhtiyaçlarını Karşılamak İçin 
3 

2,9 

2 

2,0 

5 

4,9 

3 

2,9 

89 

87,3 

4,70 

,89 

Ekonomik Bağımsızlık İçin 
- 1 

1,0 

2 

2,0 

5 

4,9 

94 

92,2 

4,89 

,46 

Mesleğimi Yapmak İçin 
27 

26,5 

8 

7,8 

7 

6,9 

- 60 

58,8 

3,57 

1,8 

İş Yaşamına Atılmak İçin 
2 

2,0 

1 

1,0 

4 

3,9 

5 

4,9 

90 

88,2 

4,77 

,75 

Sosyal İlişkiler İçin 
7 

6,9 

3 

2,9 

8 

7,8 

9 

8,8 

75 

73,5 

4,40 

1,19 

İdealimi Gerçekleştirmek İçin 
3 

2,9 

- 5 

4,9 

3 

2,9 

91 

89,2 

4,76 

,81 

Zamanımı Değerlendirmek İçin 
3 

2,9 

2 

2,0 

10 

9,8 

8 

7,8 

79 

77,5 

4,55 

,97 

Kendimi Gerçekleştirmek İçin 
1 

1,0 

- 4 

3,9 

3 

2,9 

94 

92,2 

4,86 

,57 

Diğer İnsanlara Faydalı Olmak İçin 
2 

2,0 

- 2 

2,0 

4 

3,9 

94 

92,2 

4,85 

,65 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli  

5*= Çok önemli 

Katılımcıların ‘‘Girişimci Olmanızda Sizi Etkileyen Nedenler 

Nelerdir’’ sorusuna vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı 

Tablo 5’de yer almaktadır. Katılımcıların vermiş oldukları 
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cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait değerin 

‘‘Ekonomik Bağımsızlık İçin’’ (4,89) ve en düşük ortalamaya 

ait değerin ise ‘‘Mesleğimi Yapmak İçin’’ (3,57) önermelerine 

ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş 

oldukları cevaplar incelendiğinde, (%88.25)’inin 4 değerinde 

hatta 5’e yakın bir değer olarak ortaya çıktığı ve önermelerin 

girişimci olmalarında kendileri için çok önemli bir etken olduğu 

yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla, araştırmaya katılan bireylerin girişimci olmalarında 

kendilerini etkileyen nedenlerin farklılık gösterdiği ve bununla 

beraber, ekonomik bağımsızlık önermesinin de diğer önermelere 

göre daha çok ön plana çıktığını söylemek mümkün 

olabilmektedir. 

Kadın girişimcilerin, girişimci olma nedenlerinin demografik 

özellikleri açısından farklılık gösterip göstermediği çalışmanın 

diğer bir amacını ve bağlı hipotezini oluşturmuştur. Bu konuda 

geliştirilen hipotez şöyledir; H3: Kadınların girişimci 

olmalarında etkili faktörler katılımcıların demografik özellikleri 

açısından farklılık göstermektedir. Hipotez, Anova ve T testi 

yöntemleri kullanılarak her bir demografik değişken açısından 

test edilmiştir. Sonuçlara bakılıp değerlendirildiğinde, girişimci 

olmada etkili faktörler sadece medeni durum açısından herhangi 

bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Farklılık bulunamadığı 

için analiz sonuçları tablolaştırılmamıştır (İstenildiği takdirde 
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araştırmacı tarafından gösterilebilecektir).  

Diğer taraftan, girişimci olmada etkili faktörlerden bazıları 

katılımcıların yaş,  doğum yeri ve çalıştıkları sektörler açısından 

farklılık göstermiştir. Yapılan analizlerde demografik açıdan 

farklılık bulunan girişimci olmada etkili faktörler aşağıda Tablo 

6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6. Katılımcıların Girişimci Olma Nedenleri ve Demografik 

Değişkenler Arasındaki İlişki 

 YAŞ A.O S.S. F p 

 

A3 

55-65 2,2941 1,82909  

6,001 

 

,001 44-54 3,2069 1,85894 

33-43 4,0882 1,60242 

22-32 4,2273 1,34277 

 DOĞUM YERİ A.O S.S. F p 

A1 Ankara 4,5283 1,10251 17,045 ,000 

Diğer İller 4,8776 ,52570 

A3 Ankara 3,8868 1,64855 8,147 

 

,005 

Diğer İller 3,2245 1,88487 

A4 Ankara 4,6792 ,89386 5,566 ,020 

Diğer 4,8571 ,54006 

 SEKTÖR A.O S.S. F p 

 

A3 

Hizmet Sektörü 3,5263 1,79981  

7,341 

 

,000 Sağlık Sektörü 5,0000 ,00000 

Eğitim Sektörü 4,2000 1,78885 

Gıda Sektörü 1,6667 1,00000 

Tablo 6 incelendiğinde; 

 Kadın girişimcinin girişimci olma nedeninin A3 

(Mesleğimi Yapmak İçin) yaş değişkeni açısından farklılık 

gösterdiği görülmüştür (p<0.0.5).  

 Kadın girişimcinin girişimci olma nedeninin A1 (Aile 

İhtiyaçlarını Karşılamak İçin), A3 (Mesleğimi Yapmak İçin) ve 
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A4 (İş Yaşamına Katılmak İçin) katılımcıların doğum yeri 

Ankara olanlar ile doğum yeri Ankara dışı olanlar arasında 

anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.0.5).  

 Kadın girişimcinin girişimci olma nedeninin A3 

(Mesleğimi Yapmak İçin) sektör açısından anlamlı farklılık 

olduğu görülmüştür (p<0.0.5). 

4.2.4. Girişimcinin İşletmesini Kurarken Karşılaştığı 

Sorunlar ve Demografik Değişkenler İlişkisi  

Araştırmanın dördüncü hipotezi ise, H4: Kadın girişimcilerin 

işletmelerini kurarken karşılaştıkları sorunlar demografik 

özellikleri açısından farklılık göstermektedir. Bu hipotezi test 

etmek amacıyla, T testi ve Anova yapılmış ve aşağıda analiz 

sonuçları gösterilmiştir.  Elde edilen bulguların daha iyi 

anlaşılması içinde T testi ve Anova analizlerden önce, 

girişimcinin işletmesini kurarken karşılaştığı sorunlara yönelik 

çeşitli istatistiksel bilgiler aşağıda verilmiş ve tartışılmıştır. 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin işletmelerini kurarken 

karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin frekans ve yüzde 

dağılımları Tablo 7’de verilmiştir.   
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Tablo 7. İşletme Kurulurken Karşılaşılan Sorunlara İlişkin İstatistikler 

1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= 

Çok önemli 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya ait değerin ‘‘Sermaye Temini’’ (4,63) ve en 

düşük ortalamaya ait değerin ‘‘Aile İle İlgili Sorunlar’’ (2,09) 

önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

önermelere vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, 

(%73,6)’sının 4 değerinde hatta 5’e yakın bir değer olarak 

ortaya çıktığı ve önermelerin işletmelerini kurarken 

karşılaştıkları en önemli zorluk olduğu yönünde görüş 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Sermaye Temini 5 

4,9 

1 

1,0 

4 

1,0 

7 

6,9 

85 

83,3 

4,63 

,99 

Bürokratik işlemler 9 

8,8 

2 

2,0 

1 

1,0 

11 

10,8 

79 

77,5 

4,47 

1,21 

Deneyimsizlik 14 

13,7 

4 

3,9 

11 

10,8 

13 

12,7 

60 

58,8 

4,00 

1,46 

Bilgi eksikliği 12 

11,8 

6 

5,9 

10 

9,8 

14 

13,7 

60 

58,8 

4,02 

1,42 

Uygun yer seçimi 24 

23,5 

2 

2,0 

9 

8,8 

7 

6,9 

60 

58,8 

3,76 

1,69 

Kiraların yüksek olması 5 

4,9 

3 

2,9 

6 

5,9 

4 

3,9 

84 

82,4 

4,56 

1,07 

Uygun eleman temini 31 

30,4 

6 

5,9 

7 

6,9 

8 

7,8 

50 

49,0 

3,40 

1,79 

Uygun materyal temini 28 

27,5 

6 

5,9 

7 

6,9 

12 

11,8 

49 

48,0 

3,48 

1,74 

Pazarda tanınmamış olmak 21 

20,6 

11 

10,8 

13 

12,7 

13 

12,7 

44 

43,1 

3,48 

1,61 

Aile ile ilgili sorunlar 59 

57,8 

12 

11,8 

10 

9,8 

5 

4,9 

16 

15,7 

2,09 

1,52 
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bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcıların 

işletmeyi kurarken en çok zorlandığı konunun sermayeyi temin 

etme noktasında yaşandığı söylenilebilmektedir. 

Kadın girişimcilerin, işletmelerini kurarken yaşadıkları 

sorunlar demografik özellikleri açısından farklılık gösterip 

göstermediği çalışmanın diğer bir amacını ve bağlı hipotezini 

oluşturmuştur. Bu konuda geliştirilen hipotez şöyledir; H4: 

Kadın girişimcilerin iş kurarken karşılaştıkları sorunlar 

demografik özellikleri açısından farklılık göstermektedir. 

Hipotez, Anova ve T testi yöntemleri kullanılarak her bir 

demografik değişken açısından test edilmiştir. Sonuçlara bakılıp 

değerlendirildiğinde, yaşanan her bir sorun yaş ve medeni 

durum açısından herhangi bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 

Farklılık bulunamadığı için analiz sonuçları tablolaştırılmamıştır 

(İstenildiği takdirde araştırmacı tarafından gösterilebilecektir). 

Diğer bir taraftan, girişimcilerin iş kurarken karşılaştıkları 

sorunlardan bazıları katılımcıların doğum yeri ve çalıştıkları 

sektörler açısından farklılık göstermiştir. Yapılan analizler 

sonucunda karşılaşılan sorunlardan demografik açıdan farklılık 

bulunan sorunlar aşağıda Tablo 8’de gösterilmiştir. 
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Tablo 8. İşletme Kurarken Karşılaşılan Sorunlar ve Demografik 

Değişkenler Arasındaki İlişki 

 DOĞUM YERİ A.O S.S. F p 

A1 Ankara 4,3396 1,28517 49,208 ,000 

Diğer İller 4,9388 ,24223 

A2 Ankara 4,1887 1,42851 17,508 ,000 

Diğer İller 4,7551 ,82993 

A10 Ankara 2,2642 1,65426 7,217 ,008 

Diğer İller 1,8980 1,34234 

 SEKTÖR A.O S.S. F p 

 

A5 

Hizmet Sektörü 3,6447 1,71039  

2,864 

 

,041 Sağlık Sektörü 4,7500 ,62158 

Eğitim Sektörü 2,4000 1,94936 

Gıda Sektörü 4,1111 1,76383 

 

A9 

Hizmet Sektörü 3,7105 1,49502  

3,400 

 

,021 Sağlık Sektörü 2,5833 1,72986 

Eğitim Sektörü 2,0000 1,41421 

Gıda Sektörü 3,4444 1,87824 

Tablo 8 incelendiğinde; 

 Kadın girişimcilerin, işletmelerini kurarken yaşadıkları 

sorunlar A1 (Sermaye Temini),  A2 (Bürokratik İşlemler) ve 

A10 (Aile İle İlgili Sorunlar) katılımcıların doğum yeri Ankara 

olanlar ile doğum yeri Ankara dışı olanlar arasında anlamlı 

farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.0.5).  

 Yine tabloda görüldüğü gibi kadın girişimcilerin, 

işletmelerini kurarken yaşadıkları sorunlar A5 (Uygun Yer 

Seçimi), A9 (Pazarda Tanınmamış Olmak) sektör değişkeni 

açısından anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür (p<0.0.5). 
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4.2.5. Faaliyetler Sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve 

Demografik Değişkenler İlişkisi 

Araştırmanın beşinci hipotezi, H5: Kadın girişimcilerin 

faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlar demografik 

özellikleri açısından farklılık göstermektedir. Bu hipotezi test 

etmek amacıyla T testi ve Anova yapılmış ve aşağıda analiz 

sonuçları gösterilmiştir.  Elde edilen bulguların daha iyi 

anlaşılması içinde T testi ve Anova analizlerden önce 

girişimcinin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlara 

yönelik çeşitli istatistiksel bilgiler aşağıda verilmiş ve 

tartışılmıştır. 

Tablo 9. Faaliyetleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin 

İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Deneyimsizlik 15 

14,7 

5 

4,9 

11 

10,8 

11 

10,8 

60 

58,8 

3,95 

1,50 

Aile İlişkileri 57 

55,9 

12 

11,8 

10 

9,8 

6 

5,9 

17 

16,7 

2,16 

1,55 

Borç Ödemeleri 16 

15,7 

5 

4,9 

3 

2,9 

5 

4,9 

73 

71,6 

4,12 

1,54 

Vergi Ödemeleri 8 

7,8 

- 2 

2,0 

7 

6,9 

85 

83,3 

4,58 

1,12 

Pazarın Durgun Oluşu 25 

24,5 

9 

8,8 

17 

16,5 

12 

11,8 

39 

38,2 

3,31 

1,63 

Bürokratik Engeller 11 

10,8 

1 

1,0 

2 

2,0 

8 

7,8 

80 

78,4 

4,43 

1,29 

Çalışanlarla İle İlgili 

Sorunlar 

29 

28,4 

8 

7,8 

10 

9,8 

11 

10,8 

44 

43,1 

3,33 

1,73 

Müşteriler İle İlgili Sorunlar 9 6 16 20 51 3,97 
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8,8 5,9 15,7 19,6 50,0 1,31 

Aşırı Yorgunluk 5 

4,9 

6 

5,9 

25 

24,5 

18 

17,6 

48 

47,1 

3,97 

1,19 

Kredi Alamama 38 

37,3 

18 

17,6 

15 

14,7 

7 

6,9 

24 

23,5 

2,62 

1,60 

Donanım, Araç-Gereç vb. 

Konular 

20 

19,6 

14 

13,7 

11 

10,8 

7 

6,9 

50 

49,0 

3,52 

1,65 

Hızla Değişen Teknolojiye 

Uyum Sağlayamamak 

43 

42,2 

7 

6,9 

9 

8,8 

10 

9,8 

33 

32,4 

2,84 

1,78 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= 

Çok önemli 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin faaliyetleri sırasında 

karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin frekans ve yüzde 

dağılımları Tablo 9’da verilmiştir. Katılımcıların vermiş 

oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait 

değerin ‘‘Vergi Ödemeleri’’ (4,58) ve en düşük ortalamaya ait 

değerin ‘‘Aile İlişkileri’’ (2,16) önermelerine ait olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş oldukları 

cevaplar incelendiğinde, (%79,3)’ünün 4 değerinde hatta 5’e 

yakın bir değer olarak ortaya çıktığı ve önermelerin 

işletmelerindeki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları en önemli 

zorluk olduğu yönünde görüş bildirdiklerini söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla katılımcıların faaliyetleri sırasında 

karşılaştıkları ve en çok zorlandığı konunun vergi ödemeleri 

noktasında yaşandığı söylenebilmektedir. 

Kadın girişimcilerin, faaliyetleri sırasında yaşadıkları 

sorunlar demografik özellikleri açısından farklılık gösterip 

göstermediği çalışmanın diğer bir amacını ve bağlı hipotezini 
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oluşturmuştur. Bu konuda geliştirilen hipotez şöyledir; H5: 

Kadın girişimcilerin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlar 

demografik özellikleri açısından farklılık göstermektedir. 

Hipotez, Anova ve T testi yöntemleri kullanılarak her bir 

demografik değişken açısından test edilmiştir.Sonuçlar 

değerlendirildiğinde, kadın girişimcilerin faaliyetleri sırasında 

yaşadıkları sorunlar yaş ve medeni durum açısından herhangi 

bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Farklılık bulunamadığı 

için analiz sonuçları tablolaştırılmamıştır (İstenildiği takdirde 

araştırmacı tarafından gösterilebilecektir). 

Diğer taraftan, girişimcilerin faaliyetleri sırasında karşılaşılan 

sorunlardan bazıları katılımcıların doğum yeri ve çalıştıkları 

sektörler açısından farklılık göstermiştir. Yapılan analizler 

sonucunda karşılaşılan sorunlardan demografik açıdan farklılık 

bulunan sorunlar aşağıda Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Faaliyetler Sırasındaki Sorunlar ve Demografik 

Değişkenler Arasındaki İlişki 

 DOĞUM 

YERİ 

A.O S.S. F p 

A2 Ankara 2,3019 1,69371 7,739 ,006 

Diğer İller 2,0000 1,36931 

A6 Ankara 4,2264 1,43636 5,997 ,016 

Diğer İller 4,6327 1,07420 

 SEKTÖR A.O S.S. F p 

 

A5 

Hizmet 

Sektörü 

3,5395 1,51825  

3,056 

 

,032 

Sağlık Sektörü 2,0833 1,78164 

Eğitim Sektörü 3,0000 1,41421 

Gıda Sektörü 3,1111 1,90029 
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Tablo 10 incelendiğinde; 

 Kadın girişimcilerin, faaliyetlerini sürdürürken 

yaşadıkları sorunlar A2 (Aile ilişkileri) ve A6 (Bürokratik 

Engeller) katılımcıların doğum yeri Ankara olanlar ile doğum 

yeri Ankara dışı olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0.0.5).  

 Yine tabloda görüldüğü gibi, kadın girişimcilerin 

faaliyetleri sırasında yaşadıkları sorunlar A5 (Pazarın Durgun 

Oluşu) sektör değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir (p<0.0.5).  

4.2.6. Girişimci Olmanın Sağladığı Avantajlar ve 

Demografik Değişkenler İlişkisi 

Araştırmanın altıncı hipotezi, H6: Kadın girişimci olmanın 

sağladığı avantajlar demografik özellikler açısından farklılık 

göstermektedir. Bu hipotezi test etmek amacıyla T testi ve 

Anova yapılmış ve aşağıda analiz sonuçları gösterilmiştir. Elde 

edilen bulguların daha iyi anlaşılması içinde T testi ve Anova 

analizlerden önce, girişimci olmanın sağladığı avantajlara 

yönelik çeşitli istatistiksel bilgiler aşağıda verilmiş ve 

tartışılmıştır. Katılımcıların ‘‘Size Göre Girişimci Olmanın En 

Avantajlı Yanları Nelerdir?’’ sorusuna vermiş olduğu cevapların 

frekans dağılımı Tablo 11’de yer almaktadır. 
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Tablo 11. Girişimci Olmanın Avantajlı Yanlarına İlişkin 

İstatistikler 

Önermeler 

1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Kendine Güven 
- 2 

2,0 

- 4 

3,9 

96 

94,1 

4,91 

,46 

Maddi Özgürlük  
- 1 

1,0 

- 4 

3,9 

97 

95,1 

4,94 

,36 

Bağımsızlık 
- 2 

2,0 

2 

2,0 

8 

7,8 

90 

88,2 

4,83 

,56 

Sosyal Statü 
4 

3,9 

4 

3,9 

6 

5,9 

9 

8,8 

79 

77,5 

4,84 

,53 

İstihdam Olanağı Sağlayabilmek 
4 

3,9 

1 

1,0 

1 

1,0 

8 

7,8 

88 

86,3 

4,52 

1,05 

Meşguliyet 
3 

2,9 

3 

2,9 

5 

4,9 

11 

10,8 

80 

78,4 

4,59 

,94 

Evin Bütçesine Katkıda 

Bulunmak 

1 

1,0 

4 

3,9 

- 6 

5,9 

91 

89,2 

4,79 

,73 

İlgi Alanı Olması 
8 

7,8 

2 

2,0 

5 

4,9 

9 

8,8 

78 

76,5 

4,45 

1,20 

Yaratıcılık 
7 

6,9 

3 

2,9 

10 

9,8 

7 

6,9 

75 

73,5 

4,38 

1,21 

Çok Para Kazanma 
1 

1,0 

3 

2,9 

10 

9,8 

10 

9,8 

78 

76,5 

4,57 

,87 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= 

Çok önemli 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya ait değerin ‘‘Maddi özgürlük’’ (4,94) ve en 

düşük ortalamaya ait değerin ‘‘Yaratıcılık’’ (4,38) önermelerine 

ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş 

oldukları cevaplar incelendiğinde, (%84,6)’sının 4 değerinde 

hatta 5’e yakın bir değer olarak ortaya çıktığı ve önermelerin 

girişimci olmanın avantajlı yanları açısından çok önemli olduğu 
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yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla katılımcılar için girişimci olmanın avantajlı yanları 

bireye göre değişiklik göstermekle beraber, çoğunluğu için 

maddi özgürlüğün ön plana çıktığı söylenebilmektedir. 

Kadın girişimcilerin, girişimci olmanın avantajlı yönleri 

demografik özellikleri açısından farklılık gösterip göstermediği 

çalışmanın diğer bir amacını ve bağlı hipotezini oluşturmuştur. 

Bu konuda geliştirilen hipotez şöyledir; H6: Kadın girişimci 

olmanın sağladığı avantajlar demografik özellikler açısından 

farklılık göstermektedir. Hipotez, Anova ve T testi yöntemleri 

kullanılarak her bir demografik değişken açısından test 

edilmiştir. Sonuçlara değerlendirildiğinde, girişimci olmanın 

sağladığı avantajlar medeni durum ve sektör açısından herhangi 

bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Farklılık bulunamadığı 

için analiz sonuçları tablolaştırılmamıştır (İstenildiği takdirde 

araştırmacı tarafından gösterilebilecektir). 

Diğer taraftan, girişimci olmanın sağladığı avantajlarda 

bazıları katılımcıların yaş ve doğum yeri açısından farklılık 

göstermiştir. Yapılan analizler sonucunda girişimci olmanın 

sağladığı avantajlar demografik açıdan farklılık bulunanlar 

aşağıda Tablo 12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 12. Girişimci Olmanın Sağladığı Avantajlar Ve Demografik 

Değişkenler Arasındaki İlişki 

 YAŞ A.O S.S. F p 

 

A5 

55-65 3,9412 1,39062  

3,451 

 

,020 44-54 4,7931 ,61987 

33-43 4,3824 1,27955 

22-32 4,8182 ,39477 

 DOĞUM 

YERİ 

A.O S.S. F p 

A1 Ankara 4,8491 ,60116 6,305 ,014 

Diğer İller 4,9592 ,19991 

A2 Ankara 4,8868 ,46659 7,375 ,008 

Diğer 4,9796 ,14286 

A6 Ankara 4,8113 ,65212 5,113 ,026 

Diğer İller 4,6122 1,05705 

A10 Ankara 4,5283 1,03038 4,683 ,033 

Diğer İller 4,2041 1,35369 

Tablo 12 incelendiğinde; 

 Kadın girişimcilerin girişimci olmanın avantajlı yönleri 

A5 (Sosyal Statü) yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0.0.5).  

 Kadın girişimcilerin girişimci olmanın avantajlı yönleri 

A1 (Kendine Güven), A2 (Başarma Duygusu), A6 (İstihdam 

Olanağı Sağlayabilmek) ve A10 (Yaratıcılık) katılımcıların 

doğum yeri Ankara olanlar ile doğum yeri Ankara dışı olanlar 

arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.0.5). 

4.2.7. Girişimcilerde Olması Gereken Özellikler ve 

Demografik Değişkenler İlişkisi 

Araştırmanın yedinci hipotezi ise, H7: Kadın girişimcilerde 

olması gereken özelliklere yönelik algılar demografik özellikler 
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açısından farklılık göstermektedir. Bu hipotezi test etmek 

amacıyla T testi ve Anova yapılmış ve aşağıda analiz sonuçları 

gösterilmiştir.  Elde edilen bulguların daha iyi anlaşılması içinde 

T testi ve Anova analizlerden önce, kadın girişimcilerde olması 

gereken özelliklere yönelik çeşitli istatistiksel bilgiler aşağıda 

verilmiş ve tartışılmıştır. 

Tablo 13. Girişimcilerde Olması Gereken Özelliklere İlişkin 

İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Risk Alma - - 2 

2,0 

8 

7,8 

92 

90,2 

4,89 

,39 

Fırsatları Değerlendirme - - 1 

1,0 

12 

11,8 

89 

87,3 

4,87 

,38 

Yenilikçilik - - 2 

2,0 

9 

8,8 

91 

89,2 

4,88 

,39 

Özgüven - - - 11 

10,8 

91 

89,2 

4,90 

,32 

Kararlılık - - - 10 

9,8 

92 

90,2 

4,91 

,30 

Yüksek Başarı Güdüsü - - 1 

1,0 

14 

13,7 

87 

85,3 

4,85 

,40 

İletişim Becerisi - - - 11 

10,8 

91 

89,2 

4,90 

,32 

Liderlik Yönlü - - 2 

2,0 

12 

11,8 

88 

86,3 

4,85 

,42 

Vizyon - - - 10 

9,8 

92 

90,2 

4,91 

,30 

Belirsizliğe Karşı Tölerans 8 

7,8 

2 

2,0 

12 

11,8 

11 

10,8 

69 

67,6 

4,29 

1,23 

İçsel Kontrol - - 3 13 86 4,82 
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2,9 12,7 84,3 ,47 

Bağımsızlık Arzusu - 1 

1,0 

2 

2,0 

12 

11,8 

87 

85,3 

4,82 

,51 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= 

Çok önemli 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya ait değerlerin ‘‘Kararlılık’’ ve ‘‘Vizyon’’ 

(4,91) ve en düşük ortalamaya ait değerin ‘’Belirsizliğe Karşı 

Tölerans’’ (4,29) önermelerine ait olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların önermelere vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, (%87,9)’inin 4 değerinde hatta 5’e yakın bir 

değer olarak ortaya çıktığı ve önermelerin kadın girişimcinin 

sahip olması gereken en önemli özellikler olduğu yönünde görüş 

bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcılar 

için başarılı bir girişimcide sahip olunması gereken en temel 

özelliğin kararlılık ve vizyon olması gerektiği 

söylenebilmektedir. 

Kadın girişimcilerde olması gereken genel özellikler 

demografik özellikleri açısından farklılık gösterip göstermediği 

çalışmanın diğer bir amacını ve bağlı hipotezini oluşturmuştur. 

Bu konuda geliştirilen hipotez şöyledir; H7: Kadın 

girişimcilerde olması gereken özelliklere yönelik algılar 

demografik özellikler açısından farklılık göstermektedir. 

Hipotez, Anova ve T testi yöntemleri kullanılarak her bir 

demografik değişken açısından test edilmiştir. Sonuçlara bakılıp 

değerlendirildiğinde, kadın girişimcide olması gereken özellikler 

yaş, medeni durum ve sektör açısından herhangi bir farklılık 
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göstermediği belirlenmiştir. Farklılık bulunamadığı için analiz 

sonuçları tablolaştırılmamıştır (İstenildiği takdirde araştırmacı 

tarafından gösterilebilecektir). 

Diğer taraftan, kadın girişimcide olması gereken özellikler 

katılımcıların doğum yeri açısından farklılık göstermiştir. 

Yapılan analizler sonucunda kadın girişimcide olması gereken 

özellikler doğum yeri açısından farklılık bulunanlar aşağıda 

Tablo 14’de gösterilmiştir. 

Tablo 14.Girişimcilerde Olması Gereken Özellikler ve 

Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki 

 DOĞUM 

YERİ 

A.O S.S. F p 

A1 Ankara 4,9245 ,26668 5,892 ,017 

Diğer İller 4,8367 ,47201 

A3 Ankara 4,9245 ,26668 8,548 ,004 

Diğer İller 4,8163 ,48620 

A12 Ankara 4,8679 ,34181 5,879 ,017 

Diğer İller 4,7551 ,63017 

Tablo 14 incelendiğinde; 

 Kadın girişimcilerde olması gereken özelliklere yönelik 

algılar A1 (Risk Alma), A3 (Yenilikçilik) ve A12 (Bağımsızlık 

Arzusu) katılımcıların doğum yeri Ankara olanlar ile doğum 

yeri Ankara dışı olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0.0.5).  

4.2.8. Girişimcilerin Geleceğe İlişkin Planları ve 

Demografik Değişkenler İlişkisi 

Araştırmanın sekizinci hipotezi ve son hipotezi ise, H8: 

Kadın girişimcilerin geleceğe ilişkin planları demografik 
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özellikler açısından farklılık göstermektedir. Bu hipotezi test 

etmek amacıyla T testi ve Anova yapılmış ve aşağıda analiz 

sonuçları gösterilmiştir.  Elde edilen bulguların daha iyi 

anlaşılması içinde T testi ve Anova analizlerden önce, kadın 

girişimcilerin geleceğe ilişkin planlarına yönelik çeşitli 

istatistiksel bilgiler aşağıda verilmiş ve tartışılmıştır. 

Tablo 15. Girişimcilerin Geleceğe İlişkin Planlarına İlişkin 

İstatistikler 

Önermeler 

1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Büyüme 

 

2 

2,0 

2 

2,0 

- 4 

3,9 

94 

92,2 

4,83 

,71 

Karlılığı arttırma 
- 1 

1,0 

2 

2,0 

5 

4,9 

94 

92,2 

4,89 

,46 

Ürün-hizmet çeşitlendirme 
1 

1,0 

1 

1,0 

- 7 

6,9 

93 

91,2 

4,87 

,55 

Kurumsallaşma 
9 

8,8 

2 

2,0 

3 

2,9 

3 

2,9 

85 

83,3 

4,51 

1,23 

Sektörde kalıcı olma 
- - 2 

2,0 

3 

2,9 

97 

95,1 

4,94 

,33 

Kaliteyi iyileştirme 
- - 1 

1,0 

2 

2,0 

99 

97,1 

4,97 

,25 

İşte mevcut durumu devam 

ettirme 

1 

1,0 

- 1 

1,0 

2 

2,0 

98 

96,1 

4,93 

,47 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= 

Çok önemli 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya ait değerin ‘‘Kaliteyi İyileştirme’’ (4,97) ve 

en düşük ortalamaya ait değerin ‘‘Kurumsallaşma’’ (4,51) 

önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
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önermelere vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, 

(%94,2)’sinin 4 değerinde hatta 5’e yakın bir değer olarak 

ortaya çıktığı ve önermelerin girişimcilerin gelecek ile ilgili 

planlarını yansıttığı yönünde görüş bildirdiklerini söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla katılımcılar için kaliteyi iyileştirmek 

gelecek ile ilgili planlar arasında ilk sırada yer aldığı 

söylenilebilmektedir. 

Kadın girişimcilerin geleceğe ilişkin planları demografik 

özellikleri açısından farklılık gösterip göstermediği çalışmanın 

diğer bir amacını ve bağlı hipotezini oluşturmuştur. Bu konuda 

geliştirilen hipotez şöyledir; H8: Kadın girişimcilerin geleceğe 

ilişkin planları demografik özellikler açısından farklılık 

göstermektedir. Hipotez, Anova ve T testi yöntemleri 

kullanılarak her bir demografik değişken açısından test 

edilmiştir. Sonuçlara bakılıp değerlendirildiğinde, kadın 

girişimcilerin geleceğe dönük planları yaş ve medeni durum 

açısından herhangi bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Farklılık bulunamadığı için analiz sonuçları tablolaştırılmamıştır 

(İstenildiği takdirde araştırmacı tarafından gösterilebilecektir). 

Diğer taraftan kadın girişimcilerin geleceğe dönük 

planlarından bazıları katılımcıların doğum yeri ve sektör 

açısından farklılık göstermiştir. Yapılan analizler sonucunda 

kadın girişimcilerin geleceğe dönük planlarından demografik 

açıdan farklılık bulunanlar aşağıda Tablo 16.’da gösterilmiştir. 
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Tablo 16. Geleceğe İlişkin Planlar ve Demografik Değişkenler 

Arasındaki İlişki 

 DOĞUM 

YERİ 

A.O S.S. F p 

A2 Ankara 4,9245 ,26668 4,376 ,039 

Diğer İller 4,8367 ,58974 

 SEKTÖR A.O S.S. F p 

 

A1 

Hizmet 

Sektörü 

4,9079 ,40588  

3,252 

 

,025 

Sağlık Sektörü 4,3333 1,55700 

Eğitim Sektörü 4,4000 1,34164 

Gıda Sektörü 5,0000 ,00000 

 

A3 

Hizmet 

Sektörü 

4,9211 ,27145  

2,878 

 

,040 

Sağlık Sektörü 4,5833 1,16450 

Eğitim Sektörü 4,4000 1,34164 

Gıda Sektörü 5,0000 ,00000 

Tablo 16 incelendiğinde; 

 Kadın girişimcilerin geleceğe dönük planlarından A2 

(Karlılığı Artırma) katılımcıların doğum yeri Ankara olanlar ile 

doğum yeri Ankara dışı olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0.0.5).  

 Kadın girişimcilerin geleceğe dönük planlarından A1 

(Büyüme), A3 (Ürün-Hizmet Çeşitlendirme) sektörler açısından 

anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.0.5).  

SONUÇ 

Bu çalışmada kadın girişimcilik süreci dinamiklerini üzerinde 

durulmuş ve bu dinamiklerin demografik özellikler açısından 

farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma Ankara ilinde gerçekleştirilen bir alan çalışması ile 
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desteklenmiştir. Veriler kadın girişimcilerden anket soru formu 

yoluyla toplanmış ve SPSS programında analiz edilmiştir. 

Sonuçların genelde girişimcilik, özelde ise kadın girişimcilik 

literatürlerine katkı sağlaması beklenmektedir. Özellikle literatür 

incelendiğinde, çalışmamızı ele aldığımız perspektiften 

incelemiş olan herhangi bir çalışmanın bulunmaması da bu 

çalışmanın önemini ve değerini arttırmaktadır. Tüm bunlar, 

literatüre sağlayacağı katkıyı anlamak açısından dikkate 

değerdir.   

Çalışmada demografik özelliklere açısından elde edilen 

analiz sonuçları şu şekilde özetlenmiştir; 

 Kadın girişimciler 33-43 yaş aralığında 

yoğunlaşmaktadır. Elde edilen bu sonuç, literatürdeki diğer 

çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Örneğin; (Ertübey, 1993) kadın 

girişimcilerin 35-44 yaş aralığında, (Yetim, 2008) 35‐45 yaş 

aralığında, İplik (2012) 39-45 yaş aralığında, Terzi ve Kurt 

(2015) 29-56 yaş aralığında, Mesci vd., (2018) ise, kadın 

girişimcilerin 24-55 yaş aralığında yoğunlukta olduğu 

belirtmiştir.  

 Kadın girişimciler çoğunlukla evli bireylerden 

oluşmaktadır. Elde edilen bu sonuç, literatürdeki diğer 

çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Örneğin; Özdevecioğlu ve 

Çevik (2001), Şahin (2006), İplik (2012), Terzi ve Kurt (2015), 

Öztürk ve Arslan (2016), Özyılmaz (2016), Mesci vd., (2018), 
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Tulan ve Türko (2018), Eru (2019), yıllarında yaptıkları 

araştırmada, araştırmaya katılan kadın girişimcilerden evli olan 

bireylerin ağırlıklı olduğu görülmüştür. 

 Kadın girişimciler çoğunlukla hizmet sektöründe faaliyet 

göstermektedirler. Elde edilen bu sonuç, literatürdeki diğer 

çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Örneğin; Çelebi (1993), Ufuk 

(1997), Özdevecioğlu ve Çevik (2001) çalışmalarında kadın 

girişimcilerin en çok hizmet sektöründe yoğunlaştığını 

belirtmişlerdir. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan hipotez testi 

sonuçları ise aşağıda özetlenmeye ve değerlendirilmeye 

çalışılmıştır.  

 Araştırmanın birinci hipotezi (H1), kadın girişimcilerin 

işletmedeki sahiplik durumu demografik özellikleri açısından 

farklılık göstermektedir şeklindedir. Analiz sonuçlarına göre 

kadın girişimcilerin işletmelerindeki sahiplik durumu 

demografik özellikleri açısından farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Bu nedenle H1 hipotezi desteklenmemiştir.  

 Araştırmanın ikinci hipotezi (H2), kadın girişimcilerin 

sermaye kaynakları demografik özellikleri açısından farklılık 

göstermektedir şeklindedir. Analiz sonuçlarına göre kadın 

girişimcilerin sermaye kaynağının (A2, A3) medeni durum 

değişkeni açısından ve (A2, A3) yaş değişkeni açısından 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ancak, kadın girişimcilerin 
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sermaye kaynağı doğum yeri ve sektör değişkenleri açısından 

farklılık göstermemiştir. Bu sonuçlardan hareketle çalışmanın 

ikinci hipotezi (H2) kısmen kabul edilmiştir. Analiz sonuçlarına 

daha derinlemesine bakıldığında; 

o Tukey testi sonuçlarına göre; A2 (Eşinden) açısından 

farklılığın Evli (ort=2,55) ile Bekar (ort=1,00) ve Evli (ort=2,55) 

ve Diğer Gruplar (ort=1,00) arasında olduğu belirlenmiştir. 

Buradan çıkan sonuç ise, evli kadın girişimcilerin bekar ve diğer 

gruplara göre eşinden daha çok sermaye yardımı aldığı anlamına 

gelmektedir. 

o Tukey testi sonuçlara göre; A2 (Eşinden) açısından 

farklılığın 22-32 (ort=1,27) ile 55-65 (ort=2,23) ve 22-32 

(ort=1,27) ile 44-54 (ort=2,27)  yaş grupları arasında olduğu 

belirlenmiştir. Buradan çıkan sonuç eşinden destek alan kadın 

girişimcilerin daha çok 44-65 yaş aralığında olduklarıdır. Diğer 

gruplara nispeten 22-32 yaşlarındaki kadın girişimcilerin ise 

eşlerinden sermaye yardımı almadığı söylenilebilir. Yine 

sonuçlara göre A3 (Kendi birikimi) açısından farklılığın 22-32 

(ort=1,82) ile 55-65 yaş grubunun (ort=2,65) ve 22-32 

(ort=1,82) ile 44-54 (ort=2,52) yaş grupları arasında olduğu 

belirlenmiştir.  Buradan çıkan sonuç ise, 44-65 yaş grubundaki 

kadın girişimcilerin kendi birikimlerini 22-32 yaş grubuna göre 

sermaye kaynağı olarak daha fazla kullandıklarıdır.  
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 Araştırmanın üçüncü hipotezi (H3), kadınların girişimci 

olmalarında etkili faktörler katılımcıların demografik özellikleri 

açısından farklılık göstermektedir şeklindedir. Analiz 

sonuçlarına göre, kadın girişimcinin girişimci olma nedeninin 

(A3) yaş değişkeni açısından, (A1, A3, A4) doğum yeri 

değişkeni açısından, (A3) sektör değişkeni açısından anlamlı 

farklılık gösterdiği görülmüştür. Ancak medeni durum değişkeni 

arasında ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak 

araştırmanın üçüncü hipotezi (H3) kısmen kabul edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına daha derinlemesine bakıldığında; 

o Kadın girişimcinin girişimci olma nedeninin, A3 

(Mesleğimi Yapmak İçin) yaş değişkeni açısından farklılık 

gösterdiği görülmüştür. Tukey testi sonuçlarına bakıldığında, bu 

farklılıkların 55-65 (ort=2,30) ile 22-32 (ort=4,23) ve 55-65 

(ort=2,30)  ile 33-43 (ort=4,08) yaş grupları arasında olduğu 

belirlenmiştir. Buradan çıkan sonuç, girişimci olma nedeni 

olarak kendi mesleğini yapmak isteyenlerin ve bunu 

önemseyenlerin daha çok 22-43 yaş grupları arasındaki kadın 

girişimcilerin olduğu söylenilebilmektedir.  

o Kadın girişimcinin girişimci olma nedenlerinin, (A1), 

(A3), (A4) doğum yeri değişkeni açısından farklılıklar 

belirlenmiştir. Ankaralı olmayan kadın girişimciler (ort=4,88) 

Ankaralı girişimcilere (ort=4,53) göre girişimci olma nedeni 

olarak A1 (Aile İhtiyaçlarını Karşılamayı) daha önemli 
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bulmuşlardır. Ankaralı kadın girişimciler (ort=3,89) Ankaralı 

olmayan girişimcilere (ort=3,23) göre girişimci olma nedeni 

olarak A3 (Mesleğini Yapmayı) daha önemli bulmuşlardır. 

Ankaralı olmayan kadın girişimciler (ort=4,86) Ankaralı 

girişimcilere (ort=4,68) göre girişimci olma nedeni olarak A4 (İş 

Yaşamına Katılmayı) daha önemli bulmuşlardır.  

o Kadın girişimcinin girişimci olma nedeninin, A3 

(Mesleğimi Yapmak İçin) sektör açısından anlamlı farklılık 

olduğu görülmüştür. Tukey testi sonuçlarına göre, farklılığın 

Hizmet (ort=3,52) ile Sağlık (ort=5,00) ve Gıda (ort= 1,67),  

Sağlık (ort=5,00)  ile Gıda (ort=1,67) ve Eğitim (ort=4,20) ile 

Gıda (ort=1,67) sektör grupları arasında olduğu belirlenmiştir 

(p<0.0.5). Buradan çıkan sonuç, sağlık sektöründeki kadın 

girişimcilerin hizmet ve gıda sektörlerindeki girişimcilere göre 

girişimci olma nedeni olarak ‘‘Kendi Mesleğini İcra Etmek’’ 

olarak ifade etmişlerdir. Diğer taraftan sağlık ve eğitim 

sektörlerinde faaliyette bulunan kadın girişimciler gıda 

sektöründekilere göre girişimci olma nedenlerini ‘‘Mesleklerini 

İcra Etmek’’ olarak belirtmişlerdir.  

 Araştırmanın dördüncü hipotezi (H4), kadın 

girişimcilerin işletmelerini kurarken karşılaştıkları sorunlar 

demografik özellikleri açısından farklılık göstermektedir. Analiz 

sonuçlarına göre, kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunların 

(A1, A2, A10) doğum yeri değişkeni açısından ve (A5, A9) 



 62  

 

sektör değişkeni açısından anlamlı farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Ancak yaş ve medeni durum değişkenleri 

açısından farklılık bulunamamıştır. Bu sonuçlardan hareketle 

çalışmanın dördüncü hipotezi (H4) kısmen kabul edilmiştir.  

Sonuçlara daha detaylı bakılmak istenirse; 

o Kadın girişimcilerin, işletmelerini kurarken yaşadıkları 

sorunlar, A1 (Sermaye Temini), A2 (Bürokratik İşlemler) ve 

A10 (Aile İle İlgili Sorunlar) katılımcıların doğum yeri 

açısından farklılık göstermektedir. Ankaralı olmayan kadın 

girişimcilerin (ort=4,94)  Ankaralı olanlara göre (ort=4,34) A1 

(Sermaye Temini) noktasından işletmelerini kurarken daha fazla 

sorun yaşadıkları söylenilebilir. A2 (Bürokratik İşlemler) 

açısından Ankara dışından olan kadın girişimciler (ort=4,76)  

Ankaralı olanlara (ort=4,19)  göre daha fazla problem 

yaşamaktadırlar. A10 (Aile İle İlgili Sorunlar) açısından 

Ankaralı olan girişimciler (ort=2,27) Ankaralı olmayanlara 

(ort=1,90) göre daha fazla problem yaşamaktadırlar. 

o Kadın girişimcilerin, işletmelerini kurarken yaşadıkları 

sorunlar, A5 (Uygun Yer Seçimi), A9 (Pazarda Tanınmamış 

Olmak) sektör değişkeni açısından anlamlı farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Tukey testi sonuçlarına göre, A5 (Uygun Yer 

Seçimi) açısından farklılığın Eğitim (ort=2,40) ile Sağlık 

(ort=4,75) ve Hizmet (ort=3,65) sektör grupları arasında olduğu 

belirlenmiştir. Buradan sağlık ve hizmet sektörlerinde uygun yer 
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seçiminin eğitim sektörüne göre daha önemli bir sorun olduğu 

söylenilebilir. Yine sonuçlara göre A9 (Pazarda Tanınmamış 

Olmak) açısından farklılığın hizmet (ort=3,71)  ile sağlık 

(ort=2,59) ve eğitim (ort=2,00) sektör grupları arasında olduğu 

belirlenmiştir. Buradan sağlık ve hizmet sektörlerinde ‘‘Pazarda 

Tanınmamış Olmanın” eğitim sektörüne göre daha önemli bir 

sorun olduğu söylenebilir. 

 Araştırmanın beşinci hipotezi (H5), kadın girişimcilerin 

faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlar demografik 

özellikleri açısından farklılık göstermektedir şeklindedir. Analiz 

sonuçlarına göre, kadın girişimcilerin faaliyetleri sırasında 

karşılaştıkları sorunların (A2, A6) doğum yeri değişkeni 

açısında, (A5) sektör değişkeni açısından anlamlı farklılıklar 

gösterdiği belirlenmiştir. Ancak yaş ve medeni durum 

değişkenleri açısından farklılık bulunmamıştır. Bu sonuçlardan 

hareketle çalışmanın beşinci hipotezi (H5) kısmen kabul 

edilmiştir. Sonuçlara daha detaylı bakıldığında; 

o Kadın girişimcilerin, faaliyetlerini sürdürürken 

yaşadıkları sorunlar A2 (Aile ilişkileri) ve A6 (Bürokratik 

Engeller) katılımcıların doğum yeri Ankara olanlar ile doğum 

yeri Ankara dışı olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Kadın girişimcilerin, faaliyetlerini sürdürürken 

yaşadıkları “Aile İlişkileri” sorununu Ankaralı (ort=2,31) kadın 

girişimciler Ankaralı olmayanlara (ort=2,00) göre daha önemli 
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bulmuşlardır. Kadın girişimcilerin, faaliyetlerini sürdürürken 

yaşadıkları “Bürokratik Engeller” sorununu Ankaralı olmayan 

(ort=4,64) kadın girişimciler Ankaralı (ort=4,23) olanlara göre 

daha önemli bulmuşlardır. 

o Kadın girişimcilerin faaliyetleri sırasında yaşadıkları 

sorunlar, A5 (Pazarın Durgun Oluşu) sektör açısından farklılık 

göstermektedir. Tukey testi sonuçlarına göre, farklılığın hizmet 

(ort=3,54) ve sağlık (ort= 2,09) sektör grupları arasında olduğu 

belirlenmiştir (p<0.0.5). Buradan hizmet sektöründeki kadın 

girişimcilerin ‘‘Pazarın Durgun Oluşu’’ sorununu sağlık 

sektöründekilere göre daha önemli bulduklarını söylenilebilir. 

 Araştırmanın altıncı hipotezi (H6), kadın girişimci 

olmanın sağladığı avantajlar demografik özellikler açısından 

farklılık göstermektedir şeklindedir. Analiz sonuçlarına 

demografik özellikler açısından bakıldığında, kadın girişimci 

olmanın sağladığı avantajların (A5) yaş değişkeni açısından ve 

(A2, A6, A10) doğum yeri değişkeni açısından anlamlı 

farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak medeni durum ve 

sektör değişkenleri açısından farklılık bulunamamıştır. Bu 

sonuçlar çerçevesinde çalışmanın altıncı hipotezi (H6) kısmen 

kabul edilmiştir. Sonuçlara daha detaylı bakıldığında; 

o Kadın girişimcilerin girişimci olmanın avantajlı yönleri, 

A5 (Sosyal Statü) yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık 

göstermektedir. Tukey testi sonuçlarına göre, farklılığın 55-65 
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(ort=3, 95)  ile 44-55 (ort=4,80 ) ve 22-32 (ort=4,82) yaş 

grupları arasında olduğu belirlenmiştir (p<0.0.5). Buradan 

hareketle, girişimci olmanın avantajlarından “Sosyal Statü”nün 

55-64 yaş gruplarına kıyasla 22-43 yaş gruplarından daha fazla 

önemsendiğini belirlenmiştir. Diğer taraftan ise, sosyal statüyü 

en çok benimsenme oranının 22-32 yaş grubunda (ort=4,82) 

olduğu görülmektedir.  

o Kadın girişimcilere göre girişimci olmanın avantajlı 

yönleri, A1 (Kendine Güven), A2 (Başarma Duygusu), A6 

(İstihdam Olanağı Sağlayabilmek) ve A10 (Yaratıcılık) 

katılımcıların doğum yeri açısından farklılık göstermektedir. 

Ankaralı olmayan kadın girişimciler (ort=4,96) girişimci 

olmanın avantajlarından “Kendine Güveni” Ankaralı 

girişimcilere (ort=4,85) göre daha önemli bulduklarını 

belirmişlerdir. Ankaralı olmayan kadın girişimciler (ort=4,98) 

girişimci olmanın avantajlarından “Başarma Duygusunu” 

Ankaralı girişimcilere (ort=4,89) göre daha önemli bulduklarını 

belirmişlerdir. Ankaralı kadın girişimciler (ort=4,82) girişimci 

olmanın avantajlarından “İstihdam Olanağı Sağlayabilmeyi” 

Ankaralı olmayan girişimcilere (ort=4,62) göre daha önemli 

bulduklarını belirtmişlerdir. Ankaralı kadın girişimciler 

(ort=4,53) girişimci olmanın avantajlarından “Yaratıcılığı” 

Ankaralı olmayan girişimcilere (ort=4,21) göre daha önemli 

bulduklarını belirtmişlerdir. 
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 Araştırmanın yedinci hipotezi (H7), kadın girişimcilerde 

olması gereken özelliklere yönelik algılar demografik özellikler 

açısından farklılık göstermektedir şeklindedir. Analiz 

sonuçlarına göre, kadın girişimcilerde olması gereken özelliklere 

yönelik algıların (A1, A3, A12) doğum yeri değişkeni açısından 

anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Ancak yaş, medeni 

durum ve sektör değişkenleri arasında ilişki farklılık 

bulunamamıştır. Bu sonuçlardan hareketle çalışmanın yedinci 

hipotezi (H7) kısmen kabul edilmiştir. Sonuçlara daha detaylı 

bakıldığında; 

o Kadın girişimcilerde olması gereken özelliklere yönelik 

algılar, A1 (Risk Alma), A3 (Yenilikçilik) ve A12 (Bağımsızlık 

Arzusu) katılımcıların doğum yeri Ankara olanlar ile doğum 

yeri Ankara dışı olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0.0.5). Kadın girişimcilerde olması gereken 

özelliklerden “Risk Alma’’ algısını Ankaralı kadın girişimciler 

(ort=4,93) Ankaralı olmayanlara (ort=4,83) göre daha önemli 

bulduklarını belirtmişlerdir. Kadın girişimcilerde olması gereken 

özelliklerden “Yenilikçilik’’ Ankaralı kadın girişimciler 

(ort=4,93) Ankaralı olmayanlara (ort=4,82) göre daha önemli 

bulduklarını belirtmişlerdir. Kadın girişimcilerde olması gereken 

özelliklerden “Bağımsızlık Arzusu’’ Ankaralı kadın girişimciler 

(ort=4,87) Ankaralı olmayanlara (ort=4,76) göre daha önemli 

bulduklarını belirtmişlerdir 
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 Araştırmanın sekizinci hipotezi (H8), kadın 

girişimcilerin geleceğe ilişkin planları demografik özellikler 

açısından farklılık göstermektedir şeklindedir. Analiz 

sonuçlarına bakıldığında, kadın girişimcilerin geleceğe ilişkin 

planları (A2) doğum yeri değişkeni açısından, (A1, A3) sektör 

değişkeni açısından anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Ancak, yaş ve medeni durum değişkeni açısından ise farklılık 

bulunamamıştır. Bu sonuçlardan hareketle araştırmanın 

sekizinci hipotezi (H8) kısmen kabul edilmiştir. Sonuçlara daha 

detaylı bakıldığında; 

o Kadın girişimcilerin geleceğe dönük planlarından, A2 

(Karlılığı Artırma) katılımcıların doğum yeri Ankara olanlar ile 

doğum yeri Ankara dışı olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0.0.5). ‘‘Karlılığı Arttırma’’ noktasında 

Ankaralı kadın girişimciler (ort=4,93) Ankaralı olmayanlara 

(ort=4,83) göre daha önemli bulduklarını belirtmişlerdir.  

o Kadın girişimcilerin geleceğe dönük planlarından A1 

(Büyüme), A3 (Ürün ve Hizmet Çeşitlendirme) sektörler 

açısından anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.0.5). 

Tukey testi sonuçlarına göre, A1 (Büyüme) açısından farklılığın 

hizmet (ort=4,92) ve sağlık sektör (ort=4,32) gruplarında olduğu 

belirlenmiştir (p<0.0.5). Buradan büyüme açısından gelecek 

hedefinin sağlık sektörüne kıyasla hizmet sektöründe çalışan 

kadın girişimciler açısından daha önemli olduğu 
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söylenilebilmektedir. Yine sonuçlara göre, A3 (Ürün ve Hizmet 

Çeşitlendirme) açısından hizmet (ort=4,93) ve sağlık sektör 

(ort=4,59) gruplarında olduğu belirlenmiştir (p<0.0.5). Buradan 

hareketle, ‘‘Ürün ve Hizmet Çeşitlendirme’’ açısından gelecek 

hedefinin sağlık sektörüne kıyasla hizmet sektöründe çalışan 

kadın girişimciler açısından daha önemli bulunmuş olduğunu 

söylenilebilir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçları karşılaştırma bağlamında 

elimizde buna benzer bir çalışma olmadığından mümkün 

olmamıştır. Çalışma özellikle kadın girişimcilik ve kadın 

girişimcilik dinamiklerini ele almak ve bu dinamiklerin 

demografik özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğini 

araştırmak açısından literatüre büyük katkı sağlamıştır. Diğer 

taraftan çalışmanın sadece Ankara ilinde yapılması çalışmanın 

sonuçlarının genelleştirilmesi açısından dikkate alınması 

gereken bir konudur. Çalışmada ele alınmayan başka 

girişimcilik dinamiklerinin ilerideki çalışmalarda dikkate 

alınması önem arz etmektedir. Diğer bir taraftan ileride 

yapılacak çalışmaların farklı illeri kapsayacak şekilde örneklem 

grubunu genişletilerek yapılması tavsiye edilmektedir. 
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Özet 

Duyguların bireylerin çalışma hayatına ve gündelik yaşamlarına yönelik 

davranışlarına etki etmesi ve bu durumun bir sermeye olarak literatürde yer 

almaya başlamasının; duygu durumu ve yaşam kalitesine etki eden psikolojik 

iyi olma halini de etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte ulusal 

literatürde otel çalışanları üzerinde duygusal sermaye ile psikolojik iyi oluş 

ilişkisini inceleyen çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu nedenle literatürde konu 

ile ilgili boşluğu doldurmak amacıyla bu çalışma tasarlanmıştır. Bu 

araştırmanın amacı, duygusal sermayenin psikolojik iyi oluş üzerindeki 

etkisini analiz etmektir. Araştırmanın evrenini Nevşehir ilinde faaliyet 

gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanları oluşturmaktadır 

(n=229). Bu çalışmada veriler Newman ve arkadaşları (2015) tarafından 

geliştirilen duygusal  sermaye ve Diener vd., (2010) tarafından geliştirilen 

psikolojik iyi oluş ölçeklerinden oluşan anket yardımıyla elde edilmiştir. 

Duygusal sermayenin psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi çoklu regresyon 

analizi yardımıyla test edilmiş olup, ayrıca tanımlayıcı istatistiklerden de 

yararlanılmıştır. Analizler sonucunda; duygusal sermayenin alt boyutları olan 

farkındalık ve uyumluluğun psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı ve pozitif 

yönlü bir etkiye sahip olduğu, diğer yandan ilişki yönetimi ve öz yönetimin 

psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. 

Son olarak araştırmanın bazı sınırlılıkları olduğu vurgulanmış ve gelecekte 
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benzer konularda yapılabilecek araştırmalara yönelik bazı öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Sermaye, Psikolojik İyi Oluş, Otel İşletmeleri 

 

THE EFFECT OF EMOTIONAL CAPITAL ON 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

ABSTRACT 

It is thought that the effect of emotions on indivudals working life and their 

behaviors towards daily lives and the beginning of this situation to appear in 

the literature as a capital may also affect status of emotion and the 

psychological well-being which affects quality of life. However, in the 

national literature, there was no study investigating the relationship between 

emotional capital and psychological well-being on hotel employees. For this 

reason, this study was designed to fill the gap in the literature. The aim of this 

research is to analyze the effect of emotional capital on psychological well-

being. The sample of the study consists of three, four and five star hotel 

establishments employees in Nevşehir province (n=229). In this study, the 

data were collected with the help of a questionnaire consisting of emotional 

capital developed by Newman et al. (2015) and psychological well-being 

scales developed by Diener et al. (2010). The effect of emotional capital on 

psychological well-being was tested with the help of multiple regression 

analysis and descriptive statistics were also used. According to the results of 

the research, it was determined that awareness factor and adaptability, which 

are the dimensions of emotional capital, have a positive and significant effect 

on psychological well-being, whereas it was determined that relationship 

skills and self-management do not have a significant effect on psychological 

well-being. Finally, it was emphasized that the research had some limitations 

and some suggestions were made for future researchs on similar issues. 

Keywords: Emotional Capital, Psychological Well-Being, Hotel 

Establishments 
 

GİRİŞ 

1950’li yıllardan sonra rekabet derecesinin yükselmesi ve 

küresel boyuta ulaşması ile turizm sektörünün en önemli 

unsurları içerisinde yer alan konaklama işletmeleri varlıklarını 

devam ettirebilmek ve rekabet üstünlüğü elde edebilmek için 
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ürün farklılaştırması, modern yönetim vb. birçok yeni yönetim 

tekniği uygulama yoluna gitmişlerdir (Sandıkcı vd. 2015: 161-

163). 

Günümüz teknolojisi, algıyı bununla birlikte kişiler arası 

ilişkileri ve insanların davranışlarını, yaşanılan mekanı 

dolayısıyla da yaşam şeklini etkileyerek iletişimin niteliğini 

değiştirmektedir. Bu aşamada değişmekte olan yönetim tarzları 

için geliştirilen, örgütlerde yönetimlerin daha çok önemsemesi 

gereken ve en önemli unsuru ‘insan’ olan duygusal sermaye 

modeli önemli bir yönetim biçimi haline gelmeye başlamaktadır 

(Söylemez, 2012: 239-245). Gendron (2004) duygusal 

sermayeyi “bireye ait; kişisel, mesleki ve örgütsel gelişim için 

yararlı olan kaynaklar (duygusal yeterlilikler) kümesidir” 

şeklinde tanımlamıştır (Gendron, 2007a: 4). 

Günümüz çalışmaları duyguların örgütlerdeki yeri üzerine 

odaklanmakta ve iş hayatında duyguların önemini vurgulayan 

araştırma konularına sıkça yer vermektedir (Eroğlu, 2010: 18). 

Sosyal bilimler çerçevesindeki çalışmalarda ise psikolojinin 

olumlu (pozitif) tarafının araştırmalarda yer almadığına dikkat 

çekilmiş ve bu boşluğu doldurabilmek, kişinin işlevselliğini 

pozitif açıdan değerlendirebilmek adına ise psikolojik iyi olma 

durumu tanımlanmıştır (Ceco, 2018: 19). Deci ve Ryan (2008) 

psikolojik iyi oluşu, hayatı tam doyum alarak, aktif bir şekilde 

yaşayabilme olarak tanımlamışlardır (akt.:Kındıroğlu, 2018: 7).  
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Bireylerin duygularının gerek çalışma hayatına gerekse 

gündelik yaşama davranışlarına etkili olduğunun bilinmesi, bu 

durumun sermaye olarak değerlendirilmesi ve bu sermayenin 

etkili kullanılması halinde daha çok doyum sağlanabileceği ve 

(Tutcu ve Çelik, 2018: 869) bu durumun psikolojik iyi olma 

halini de etkileyebileceği düşünülmektedir.   

Bu nedenle bu çalışmada; “otel işletmelerinde çalışanların 

psikolojik iyi oluş düzeyleri üzerinde duygusal sermaye ne 

kadar etkili olmaktadır?” şeklindeki araştırma sorusuna yanıt 

aranmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, Nevşehir ili otel 

işletmeleri çalışanları örnekleminde, duygusal sermayenin 

psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisini analiz etmektir. Türkçe 

literatürde turizm alanında duygusal sermaye ile psikolojik iyi 

oluş ilişkisini inceleyen çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu 

nedenle araştırmanın bu alanla ilgili yazına katkı sağlayacağı ve 

gelecekte bu konuda daha fazla araştırma yapılmasının faydalı 

olabileceği düşünülmektedir. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Duygusal Sermaye 

Günümüz zamanı açısından ele alınması ve yeniden 

yorumlanması gereken kavramlardan birisi de “sermaye” 

kavramıdır. “İnsan” unsurunun önemli hale gelmesini sağlayan, 

insanların ilişki kurma duyarlılığını, sorunları çözebilme 

kapasitesini ve daha nitelikli sosyal ilişkiler kurabilme becerisini 
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içeren duygusal sermayeye geçiş ile birlikte geçmişin 

duygulardan ve hislerden yoksun ‘sermaye’ anlayışı değişmiştir 

(Söylemez, 2012: 236-245). Öyle ki bireyin kendisini tanıması, 

kendisine saygı duyup, dürüst davranışlarda bulunması gibi bazı 

temel nitelikte özellikleri bulunan duygusal sermaye insan 

sermayesinin önemli bir parçası olarak kabul edilir (Özsoy, 

2006: 23). 

Duygusal sermaye teriminin ilk kez Nowotny (1981) 

tarafından kullanıldığı araştırmacılar tarafından kabul edilse de 

(Gillies, 2006; Reay, 2004); terimin kullanımının Jackson’ın 

(1959) araştırmasına kadar uzandığı bilinmektedir (akt.: 

Cottingham, 2013: 47; Ay ve Çelik,, 2017: 632). Jackson'dan 

(1969) daha sosyolojik bir yaklaşım uygulayan Nowotny (1981), 

Bourdieu’nun yaklaşımından faydalanarak kamuoyunda 

Avusturya’lı kadınlar üzerinde uyguladığı çalışmasında, 

duygusal sermayeyi teorik olarak açıklayan ilk kişi olmuştur. 

Nowonty (1981)’ e göre duygusal sermaye “bilgi, iletişim ve 

ilişkilerin yanı sıra duygusal olarak değerli becerilere ve 

varlıklara erişim” olarak tanımlanmıştır (akt.: Cottingham, 2013: 

48; Ay ve Çelik, 2017: 632; Tutcu ve Çelik, 2018: 869).  

Allatt (1993) duygusal sermaye kavramını, Nowotny 

(1981)’nin araştırma sonuçlarını ilerleterek duygusal anlamda 

değerli varlıklar, sevgi, dikkat, yetenekler, ilgi, his,  kaygı ve 

harcanan zaman olarak kavramsallaştırmıştır. Zembylas, (2007) 
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bu çalışma sonuçlarına göre duygusal sermaye kavramını sabır, 

kararlılık ve destek gibi duygusal kaynaklar şeklinde 

tanımlamaktadır (akt.: Direkçi, 2015: 7). 

Söylemez (2012: 242-243)’e göre ise duygusal sermaye; 

karşılılık, eşitlik ve saygı olarak maddi kavramlarla bir araya 

gelemeyecek öğelerle temsil edilmektedir. Dolayısıyla bu 

sembol, iki tarafı birbirine bağlayan ve ötekiliği ortadan kaldıran 

davranışları temsil etmektedir. Bunu sistemli hale getirdiğimizde 

yönetimden yönetime, yönetimden çalışana, çalışandan çalışana, 

kurumdan sosyal dünyaya şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Bazı araştırmacılara göre (Goleman, 2010; Gendron, 2004 - 

2007) duygusal sermayenin oluşumunda duygusal zeka etkili bir 

unsurdur (Tutcu, 2018: 22). Duygusal sermaye kavramı, 

duygusal zekayı da içerdiği için, Goleman (1998)’ın duygusal 

zeka kavramı için ortaya çıkardığı duygusal yeterlilikler 

duygusal sermayeyi açıklarken de kullanılabilir (akt.: Direkçi, 

2015: 11). Goleman duygusal zekanın, daha çok diğer 

yeterliliklerin temelini oluşturduğunu ifade etmektedir. Bu fikri 

desteklemek için; çalışma verimini değerlendirme konusunda 

tek başına yeterli olmayan duygusal zeka ile çalışma verimini 

değerlendirme konusunda daha etkili olan duygusal yeterlilik 

arasında ayrım yaparak bunları; kişisel yeterlilikler (öz/kişisel 

farkındalık ile öz yönetim) ve sosyal yeterlilikler (sosyal 

farkındalık – iletişimde sosyal beceriler) şeklinde gruplara 
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ayırmıştır. Çalışma ortamında olumlu bir atmosfer oluşturmak 

için önemli olan bu yeterlilikler duygusal sermayeyi ifade 

etmektedir (Gendron, 2007b: 402-403; Gendron, 2007a: 4). 

Daha yakın biz zamanda ise Newman ve arkadaşları (2015) 

tarafından geliştirilen duygusal sermaye raporu; Baron 

modelinden (12) ve Goleman modelinden (8) duygusal-sosyal 

yeterliliği liderlikle ilişkisi açısından inceleyerek ve farklı 

yönlerden analiz edilerek ortaya çıkarılmıştır (Tutcu ve Çelik, 

2018: 872-876). Ortaya çıkan model beş boyuttan meydana 

gelip, kendi içinde gruplara ayrılmakla birlikte faktörlerin özeti 

aşağıdaki gibidir (Ay, 2018: 31; Ay ve Çelik, 2017: 634; 

Gendron, 2007b: 403): 

Öz-Farkındalık; kendinin farkında olma – açık ve net olma 

yetkinliklerinden oluşmaktadır. Ve bireyin tercihlerinin farkında 

olması, sezgilerini bilmesiyle alakalı olup, bireyin duygusal 

durumlarını açıklamaya; duygular-düşünce ve de eylem 

arasındaki etkileşimin anlaşılabilmesine olanak sağlar. 

Sosyal-Farkındalık; empati yetkinliğini içermekle birlikte, 

bireylerin başkalarıyla olan ilişkilerini nasıl devam ettirdiğini ve 

bireylerin ihtiyaçlarına, endişelerine ilişkin farkındalığı açıklar. 

Sosyal beceriler; ilişki yönetimi yetkinliğini içermektedir ve 

pozitif beklentiler içeren ilişkilerin kurulabilmesi, iş birliğinin 

oluşturulması ve sürdürülebilmesi yeteneğidir. 

Öz Yönetim; öz güven-kararlara güven-öz denetim 
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yetkinliklerini içerirken, bireyin içsel durumlarını, dürtülerini ve 

kaynaklarını yönetmeyi, yani kişinin duygusal durumlarını 

yönetmeyi, duyguları kontrol etmeyi veya istenmeyen duygusal 

durumları daha yeterli olanlara kaydırmayı ifade eder. 

Uyumluluk ise kendini gerçekleştirme-uyumluluk-iyimserlik 

yetkinliklerini içerir. Ve Bireyin düşünce, duygu ve 

davranışlarını değişen koşullara adapte edebilmesini, yeni 

fikirlere ve başkalarına karşı toleranslı olmasını ifade 

etmektedir. 

Son olarak Xu ve Jimenez (2016) duygusal sermayenin, 

duygusal varlıklar ve duygusal yükümlülüklerden oluştuğunu 

ifade etmektedir. Sözü edilen duygusal varlıklar; dinginlik, 

gurur, tutku, zevk, kararlılık, tutku, güven ve itina vb. pozitif 

kutuplaşmış nitelikleri içerirken; duygusal yükümlülüklerde; 

nefret, kızgınlık, stres ve endişe gibi negatif şekilde kutuplaşmış 

niteliklerden oluşmaktadır (Xu ve Jimenez, 2016: 859; Akkaya, 

2020: 27; Tutcu ve Çelik, 2018: 872). 

Psikolojik İyi Oluş 

Bireyin iyi olmasını, mutlak konumunu, doyumunu anlayarak 

keşfetme gayreti, geçmişten bu yana süre gelen bir durumdur. 

Yaşamın hızlı bir şekilde ve olumlu duygular ile renklenerek 

çeşitlenmesi hemen her insanın istediği nitelikli bir etkinliktir 

(Aytaç, 2006: 838). Pozitif psikoloji, kişilerin mutlu hissetmeleri 

ve hayattan doyum sağlayarak anlam bulabilmeleri için üst 
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düzey performansa sahip olmalarını hedefleyip, pozitif düşünce 

biçimine yönelmelerine imkan sağlamaktadır (Günaydın, 2017: 

4). Pozitif psikolojide Polyannacı bir bakış açısı veya gerçekleri 

görmezden gelme gibi bir durum söz konusu değildir. İyi olanı 

açıklarken gerçekleri de göz önünde bulundurur (Gable ve 

Haidt, 2005: 107). Seligman ve Csikzentmihalyi (2000)’e göre 

bazı bireylerin diğerine göre neden daha fazla ya da daha az 

mutlu hissettiği sorusu pozitif psikolojinin temel amacını 

oluşturmaktadır. Bu noktada bireylerde iyi oluş olgusunun 

pozitif psikoloji akımıyla beraber hız kazandığını söylenilebilir 

(Lyubomirsky, 2001: 239).  

Psikolojik iyi oluş kavram olarak ilk defa Bradburn (1969) ile 

ortaya çıkmıştır. Geçmiş yıllarda psikolojik iyi oluş hali olumlu 

duyguların fazla olumsuz duyguların ise daha az yaşanması 

durumu ile ifade edilmiştir. Olumlu ve olumsuz duygular 

Bradburn (1969)’a göre birbirinden bağımsız olup, kişinin 

hissettiği bu duyguların seviyesi psikolojik iyi oluş halini 

açıklamaktadır. Bradburn’un çalışması psikolojik iyi oluş 

alanındaki ilk çalışma olmasına rağmen, olumlu - olumsuz 

hislere fazla yer verilmesi psikolojik iyi oluş kavramından çok, 

öznel iyi oluşu akla getirmektedir (Polatcı, 2011: 102-103). 

İyi oluş, kişinin yaşam kalitesini, mutluluğunu, yaşam 

memnuniyetini ve iyi zihinsel ve fiziksel sağlık deneyimini 

kapsayan genel bir terim olarak tanımlanır (Noble ve Grath, 
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2012: 17). Kişinin kendini kabul etmesi (sınırlarının farkında 

olması), başka insanlarla samimi, güvenilir (olumlu) ilişkiler 

kurması ve çevresini kendi gereksinim ve isteklerini 

karşılayacak şekilde biçimlendirmesi, düşünce-davranışlarını 

başkasına bağlı kalmadan sergileyebilmesi, varolan 

potansiyelinden ve kapasitesinden en iyi şekilde yararlanması, 

karşılaştığı güçlüklerde ve gösterdiği çabalarda anlam bulması 

ise psikolojik iyi oluşun merkezini oluşturmaktadır. Öznel iyi 

oluş genel yaşam doyumu ve mutluluğu açısından iyi olmayı 

formüle ederken, psikolojik iyi oluş, büyük ölçüde insan 

gelişiminin ve yaşamın varoluşsal değişimlerine dayanmaktadır 

(Keyes vd, 2002: 1008). 

Psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş kavramları, pozitif 

psikoloji alanyazında iyi oluşla alakalı iki farklı örneklerinin 

bilimsel olarak kavramsallaştırılması ile ileri sürülmüşlerdir. 

Psikolojik iyi oluş eudaimonic (refah, iyi olma) görüşüne, iyi 

oluş ise hedonic (zevke ait) görüşüne odaklanmaktadır. 

Eudaimonic görüşüne göre iyi olma, kendini gerçekleştirme 

üzerine odaklanmış ve bireyin bütün olarak fonksiyonda 

bulunma ile alakalı iyi oluş tanımlamalarını içermektedir. 

Rekabet etme, çaba gösterme, büyüme ve kişisel gelişim için 

uğraşma olarak da ele alınmaktadır. Hedonic bakış açısında ise 

temel kriter, kişinin kendi kendine sınırlandırdığı değer veya 

standartlara göre yaşamını biçimlendirmesidir. Ve genelde 
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sorunların göreli olarak yokluğu, mutluluk, rahatlama şeklinde 

ifade edilmektedir (Waterman, 1993; Akt.: Kaplan, 2018: 7). 

Her iki yaklaşım da iyi oluşu değerlendirmesine rağmen, iyi 

olmanın ne anlama geldiğinin farklı özelliklerine 

değinmektedirler. Öznel iyi oluş, yaşam kalitesinin daha küresel 

incelemelerini ele alır. Psikolojik iyi oluş ise, hayatın mevcut 

problemleri/güçlükleri karşısında algılanan (Örn; anlamlı 

amaçların gerçekleşmesi için çaba göstermek, iyi bir birey 

olarak büyüme-gelişme göstermek, başka insanlarla uygun 

ilişkiler kurabilmek gibi) gelişmeleri inceler. Ve genel anlamıyla 

olumlu-olumsuz duygulanım ve yaşam doyumunun basit bir 

birleşiminden ziyade yaşam tutumlarını içerir (Keyes vd., 2002: 

1007; Ryff ve Keyes, 1995: 720). 

Psikolojik iyi olma ile alakalı literatürde çok fazla kavram 

vardır. Bunlardan bazıları; “mutluluk” (Bradburn, 1969), 

“yaşam tatmini” (Wood, Wylie ve Sheator, 1969), “duygu 

durumu” (Lawton, 1972), “yaşam kalitesi, psikolojik ya da 

duygusal sağlık, öznel iyi olma ve duygulanım” (Kozma, Stones 

ve McNeil, 1991)  gibi kavramlardır (Taş, 2011; Akt.: Girgin, 

2018: 3).  

Ryff, psikolojik iyi oluşa ait kuramsal yaklaşımların 

eksikliğine önem vermiştir. Buradan hareketle psikolojik iyi 

oluş kavramını geliştirerek kendi kuramını meydana getirirken; 

gelişim psikolojisi, zihinsel sağlık ve klinik psikolojini 



 83  

 

araştırarak, bu teorilerin çeşitli unsurlarını bir araya getirerek ve 

kişilik ve gelişim kuramcılarının fikirlerini esas almıştır 

(Hamurcu, 2011: 55; Polatcı, 2011: 104). Jung’ın (1933) 

bireyselleşme teorilerinden; Jahoda’nın (1958) zihinsel sağlık; 

Erikson’un (1959) kişisel gelişim; Rogers’ın (1961) tam işlevsel 

insan, Allport’un (1961) olgunlaşma; Buhler’in (1968) yaşamın 

gerçekleşmesine ilişkin temel yaşam eğilimleri; Maslow’un 

(1968) kendini gerçekleştirme teorilerinden faydalanmıştır. 

Böylece “Çok Boyutlu Psikolojik İyi Olma” modelini 

geliştirmiştir (Ryff ve Singer 2008: 21; Ryff, 1989: 1070). 

 

Şekil 1. Psikolojik İyi Oluşun Bileşenleri (Cenkseven, 2004: 7) 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere Ryff (1989), psikolojik 

iyi olmanın altı boyutundan bahsetmiştir ve modelde belirlenen 

boyutlarda yeterliliği sağlayan kişiler psikolojik olarak iyi 

durumdadırlar. Bu boyutlar; bireyin geçmiş ve mevcut 

konumuna ait olumlu tutumları “kendini kabul”; kendisinin her 

zaman gelişerek büyümesine dair duygusu “bireysel gelişim”; 

bireyin yaşamının hedefi ve bir anlamının olduğuna dair inancı 
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“yaşam amacı”; çevresindeki kişilerle olan ilişkilerdeki kalite 

“diğerleriyle olumlu ilişkiler”; bireyin kendi yaşamıyla birlikte 

çevresini de yönetebilme etkisi “çevresel hâkimiyet”; bireysel 

karar verme duygusu “özerklik”tir (Tatlılıoğlu, 2015: 3). 

Bahsedilen bu altı boyutun bir arada değerlendirilmesi, bireyin 

psikolojik iyi oluş düzeyi ile alakalı bir değerlendirme 

yapılmasına imkan sağlamaktadır (Polatcı, 2011: 105). 

2. METODOLOJİ 

2.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Araştırmanın bağımsız değişkeni: Duygusal Sermaye 

(Farkındalık-İlişkiYönetimi-Öz Yönetim-Uyumluluk ) 

Araştırmanın bağımlı değişkeni: Psikolojik İyi Oluş 

 

Şekil 2. Araştırma Modeli 

 

Yukarıdaki modelden hareketle aşağıdaki hipotezler 

kurulmuştur: 

H1: Farkındalık psikolojik iyi oluş üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H2: İlişki yönetimi psikolojik iyi oluş üzerinde pozitif yönlü 
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ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H3: Öz yönetim psikolojik iyi oluş üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H4: Uyumluluk psikolojik iyi oluş üzerinde pozitif yönlü ve 

anlamlı bir etkiye sahiptir. 

2.2. Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 

üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede bahsi geçen konaklama 

işletmelerinde anket doldurmayı kabul eden 229 personel 

araştırmaya dahil edilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Tekniği ve Ölçekler 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formlarından 

faydalanılmıştır. Söz konusu anket formu üç bölümden meydana 

gelmektedir. Anketin birinci bölümünde; duygusal sermaye 

ölçeği, ikinci bölümünde; psikolojik iyi oluş ölçeği ve üçüncü 

bölümünde ise; çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye 

yönelik sorular yer almaktadır.   

Duygusal sermaye, Newman ve arkadaşları (2015) 

tarafından geliştirilen ve Tutcu (2018: 237) tarafından Türkçe’ 

ye uyarlanan 30 maddelik ve 5 boyutlu “Duygusal Sermaye 

Envanteri” kullanılarak ölçülmüştür. Bu boyutlardan kişisel 

farkındalık ve sosyal farkındalık boyutu bu çalışmada 

farkındalık boyutu olarak ele alınmıştır. Ölçekteki boyutlar:  
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farkındalık (1. ve 12. ifadeler arası ), ilişki yönetimi (13. ve 19. 

ifadeler arası), özyönetim (20. ve 23. ifadeler arası) ve 

uyumluluk (24. ve 30. ifadeler arası) şeklindedir. Ölçeğe ait 11 

soru (5,13,15,17,18,19,20,21,22,28,29) ters kodlanmıştır. 

Cevapların alınmasında 5’li likert ölçek kullanılmıştır 

(“1=Kesinlikle beni ifade etmiyor”, “2=Nadiren beni ifade 

ediyor”, “3=Ara sıra beni ifade ediyor”, “4=Çoğunlukla beni 

ifade ediyor”, “5=Tamamen beni ifade ediyor ”). Cronbach’s 

Alpha katsayıları ise; farkındalık: 0, 899; ilişki yönetimi: 0, 754; 

öz yönetim: 0, 690 ve uyumluluk: 0,800’dür. 

Psikolojik iyi oluş, Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, 

Oishi ve Biswas-Diener (2010: 154-155) tarafından geliştirilen 

ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği  

(PsychologicalWell-BeingScale) Diener ve arkadaşları 

tarafından adlandırılmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda anlam 

olarak iyi oluşun karşılığını daha doğru ifade ettiği düşünülen 

“FlourishingScale” ismiyle değiştirilmiştir. Bu çalışmada 

“Flourishing” kelimesinin Türkçe karşılığı tam anlamıyla 

bulunamadığı için ölçeğin ismi “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” 

olarak kullanılmıştır (Telef, 2013; Karacaoğlu ve Kaplan, 2013). 

Bu ölçek; tek boyut ve toplam 8 maddeden meydana 

gelmektedir. Cevaplar 5‘li likert ölçeği ile alınmıştır 

(“1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum”). 

Cronbach’s Alpha katsayısı 0,861’dir.  
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma çerçevesinde değerlendirilen katılımcılara ait 

demografik özelliklere ilişkin bilgiler Tablo 1’de aktarılmıştır. 

Özellikler f 
 

% 
Özellikler 

 

f 

 

% 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

Yaş 

20 yaş ve aşağısı 

21-25 yaş arası 

26-30 yaş arası 

31-35 yaş arası 

36 yaş ve üzeri 

Toplam 

İşletmedeki 

Pozisyon 

Yönetici ve Şef 

Resepsiyon ve Ön 

büro 

Kat Hizmetleri 

Yiyecek-İçecek 

Personeli 

Muhasebe 

Güvenlik 

Teknik Servis 

Diğer 

Toplam 

Turizm Eğitimi 

Evet 

Hayır 

Toplam 

Otel Yıldız Sayısı 

3 yıldızlı 

4 yıldızlı 

5 yıldızlı 

Diğer 

Toplam 

 

117 

112 

229 

 

12 

54 

72 

45 

46 

229 

 

 

28 

35 

41 

61 

5 

5 

15 

39 

229 

 

90 

139 

229 

 

22 

64 

112 

31 

229 

 

51,1 

48,9 

100,0 

 

5,2 

23,6 

31,4 

19,7 

20,1 

100,0 

 

 

12,2 

15,3 

17,9 

26,6 

2,2 

2,2 

6,6 

17,0 

100,0 

 

39,3 

60,7 

100,0 

 

9,6 

27,9 

48,9 

13,5 

100,0 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

Toplam 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 

Lise 

Meslek Yüksekokulu 

Fakülte 

Yüksek Lisans/Doktora 

Toplam 

 

Sektörde Çalışma 

Süresi 

1 yıldan az 

1-5 yıl arası 

6-10 yıl arası 

11-15 yıl arası 

16-20 yıl arası 

21 yıl ve üzeri 

Toplam 

 

 

İşletmedeki Çalışma 

Süresi 

1 yıldan az 

1-5 yıl arası 

6-10 yıl arası 

11-15 yıl arası 

16-20 yıl arası 

21 yıl ve üzeri 

Toplam 

 

 

97 

132 

229 

 

39 

81 

61 

37 

11 

229 

 

 

18 

98 

78 

26 

7 

2 

229 

 

 

 

76 

116 

30 

6 

0 

1 

229 

 

42,4 

57,6 

100,0 

 

17,0 

35,4 

26,6 

16,2 

4,8 

100,0 

 

 

7,9 

42,8 

34,1 

11,4 

3,1 

,9 

100,0 

 

 

 

33,2 

50,7 

13,1 

2,6 

0 

,4 

100,0 
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Tablo 1: Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcılara ait demografik 

özelliklere göre; 229 çalışanın, %51,1’inin erkek, %48,9’ unun 

kadından oluştuğu görülmektedir. Ayrıca bu katılımcıların 

%42,4’ü evli, %57,6’sı ise bekârdır. Yine araştırmaya 

katılanların %5,2’sinin 20 yaş ve aşağısı, %23,6’sının 21-25 yaş 

arası, %31,4’ünün 26-30 yaş arası, %19,7’sinin 31-35 yaş arası 

ve %20,1’inin ise 36 yaş ve üzeri yaş gruplarında yer aldıkları 

araştırmanın sonuçlarından anlaşılmaktadır. Anket sorularını 

cevaplayan çalışanların eğitim durumları incelendiğinde; 

%17,0’ının ilköğretim, %35,4’ünün lise, %26,6’sının meslek 

yüksekokulu, %16,2’sinin fakülte ve %4,8’inin yüksek 

lisans/doktora düzeyinde olduğu görülebilir. Araştırmaya katılan 

çalışanların işletmelerindeki pozisyonları ile ilgili verilere göre; 

%12,2’sinin yönetici ve şef, %15,3’ünün resepsiyon ve ön büro, 

%17,9’unun kat hizmetleri, %26,6’sının yiyecek-içecek 

personeli, %2,2’sinin muhasebe, %2,2’sinin güvenlik, 

%6,6’sının teknik servis ve %17,0’ının diğer pozisyondaki 

çalışanlar olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların sektörde 

çalışma süreleri incelendiğinde yoğunluğun 1-5 yıl süredir 

çalışanlarda  % 42,8 olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

işletmede çalışma süreleri incelendiğinde; yine yoğunluğun 1-5 

yıl süredir çalışanların % 50,7’sinin oluşturduğu görülmektedir. 

Katılımcıların %33,2’si 1 yıldan az süredir çalışmakta, %13,1’i 
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6-10 yıldır çalışmakta, %2,6’i 11-15 yıldır çalışmakta, % ,4’ü 21 

yıl ve üzeri çalışmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 

işletmelerde çalışanların %9,6’sı 3 yıldızlı, %27,9’u 4 yıldızlı, 

%48,9’u 5 yıldızlı ve %13,5’i diğer konaklama işletmesinde 

çalışmaktadır. Araştırmaya katılan işgörenlerin %39,3’ü turizm 

eğitimi almışken, %60,7’si turizm eğitimi almamıştır. 

Duygusal sermayenin alt boyutları olan farkındalık, ilişki 

yönetimi, öz yönetim ve uyumluğun psikolojik iyi oluş 

üzerindeki etkisine ilişkin çoklu regresyon sonuçları Tablo 2’de 

sunulmaktadır. 

Tablo 2: Duygusal Sermayenin Psikolojik İyi Oluş 

Üzerindeki Etkisine Yönelik Çoklu Regresyon Analizi 

Bulguları 

Bağımsız 

Değişkenler 

Stn. 

Edilmemiş 

 

Stn. 

Sapma 

 

 
Sig. 

 

R2 

Düz.          

R2 
D-W Tolerans VIF 

 2244F = 

23,041 

  

,000 ** 

 

,292 

 

,279 

 

1.970 
  

Sabit 1,437 ,267        

1.Farkındalık ,345 ,065 ,334 ,000**    ,791 1.265 

2.İlişki 

Yönetimi 
-,041 ,080 -,038 ,610    ,568 1.761 

3.Öz 

Yönetim 
-,104 ,073 -,111 ,155    ,520 1.924 

4.Uyumluluk ,395 ,074 ,384 ,000**    ,615 1.627 

* p<0,05; ** p<0,01 Bağımlı Değişken: Psikolojik İyi Oluş 

 

Çoklu regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında duygusal 

sermayenin boyutlarının bağımsız değişken, psikolojik iyi 

oluşun bağımlı değişken olarak kabul edildiği Tablo 2’ deki 
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model bir bütün olarak istatistiksel açıdan anlamlıdır (R2 = 

0,292; F(4,224)= 23,041; p<0,01). Modelde bağımsız değişkenler 

olarak ifade edilen; farkındalık (Sig.= 0,000<0,01) ve 

uyumluluk (Sig.= 0,000<0,01) boyutlarının psikolojik iyi oluş 

üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Psikolojik iyi oluştaki değişimin %29,2’sinin 

duygusal sermayenin alt boyutları tarafından açıklandığı ifade 

edilebilir. Bu bağımsız değişkenler arasında farkındalık (= 

0,345) ve uyumluluk (= 0,395) boyutlarının psikolojik iyi 

oluştaki değişimde en yüksek seviyede etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Buna karşın ilişki yönetimi (Sig.= 0,610>0,05) 

ve öz yönetim (Sig.= 0,155>0,05) boyutları psikolojik iyi oluşu 

pozitif ama anlamlı olmayan bir şeklide etkilemektedir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada, duygusal sermayenin psikolojik iyi oluş 

üzerindeki etkisi, Nevşehir ilinde faaliyet gösteren otel 

işletmeleri çalışanlarından meydana gelen örneklemde analiz 

edilmiştir.  Yapılan analizlerin sonucuna göre; duygusal 

sermayenin alt boyutlarından farkındalık ve uyumluluk 

psikolojik iyi oluşu anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir, 

bu bağlamda H1 ve H4 hipotezleri kabul edilmektedir. Başka 

bir ifade ile otel işletmelerinde çalışanların farkındalık ve 

uyumluluk düzeyleri arttıkça, psikolojik iyi oluş düzeylerinin de 

artacağı ifade edilebilir. Öte yandan, çoklu regresyon analizi 
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sonuçlarına göre, duygusal sermayenin alt boyutları olan ilişki 

yönetimi ve öz yönetimin psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlardan hareketle, H2 ve H3 hipotezleri reddedilmiştir.  

Bu çalışmanın temel kısıtlayıcısı, alan araştırmasının 

Nevşehir ilinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel 

işletmeleri çalışanları ile sınırlandırılmış olmasıdır. Ayrıca 

araştırmada konu edilen değişkenlerin kişisel algılara dayalı 

olması da sınırlılıklar arasındadır. Bu doğrultuda, yapılan 

değerlendirmeler yalnızca Nevşehir’deki otel işletmeleri 

ölçeğinde geçerlilik göstermektedir. Araştırmanın farklı bölge, 

sektör veya kapsamlarda tekrarlanması ulaşılan bulguların 

genelleme yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Türkçe 

literatürde duygusal sermaye konulu oldukça az sayıda araştırma 

bulunduğundan dolayı bu araştırmanın analiz sonuçları, çeşitli 

sektör ve/veya birim örneğinde yapılabilecek çalışmalara yol 

gösterici katkılarda bulunabilir. Bu analiz sonuçlarının başka 

sektörlerde geçerlilik gösterip göstermediği, söz konusu 

sektörlerde yapılacak çalışmalar neticesinde elde edilen 

bulgularla kıyaslanması sonucunda görülebilir.  
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Özet 

İşletmeler, zorlu piyasa koşullarında iş süreçlerini iyileştirerek rekabet 

güçlerini arttırabilmek amacıyla kalite yönetim sistemlerini kullanmaya 

yönelmektedirler. Değer katmayan süreçleri ortadan kaldırmak ve 

değişkenlikleri azaltmayı amaçlayan yalın düşünce ve altı sigma felsefesinin 

güçlü yönlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış olan Yalın Altı Sigma 

yaklaşımı son dönemde tercih edilen bir kalite yönetim sistemi olarak 

görülmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, Yalın Altı Sigma yaklaşımının mobilya 

endüstrisinde uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda literatür 

taraması yapılarak teorik çerçevesi oluşturulan çalışmanın içerik analizi 

yapılmış ve araştırmada anket yöntemi tercih edilmiştir. Elde edilen 

bulgulardan yola çıkarak yapılan analiz sonucunda, Yalın Altı Sigma 

yaklaşımının mobilya endüstrisinde uygulanabilirliği ortaya konularak, 

konuya ilişkin tespit ve önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yalın altı sigma, Yalın üretim, Yönetim sistemi, Yalın 

düşünce 
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LEAN SIX SIGMA IN BUSINESSES: A FIELD 

STUDY 

Abstract 

Businesses tend to use quality management systems in order to increase their 

competitiveness by improving their business processes in difficult market 

conditions. The Lean Six Sigma approach, which has emerged with the 

combination of lean thinking and six sigma philosophies that aim to eliminate 

processes that do not add value and reduce variability, has recently been seen 

as a preferred quality management system. 

The main purpose of this study is to investigate the applicability of the Lean 

Six Sigma approach in the furniture industry. In this context, the content 

analysis of the study whose theoretical framework was created by searching 

the literature was made and the survey method was preferred in the research. 

As a result of the analysis made based on the findings obtained, the 

applicability of the Lean Six Sigma approach in the furniture industry was 

revealed and the findings and suggestions related to the subject were made. 

Keywords: Lean six sigma, Lean manufacturing, Management system, Lean 

thinking 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda sürekli değişen müşteri tercihleri ve 

alışkanlıkları, beraberinde talebin aşırı değişken olmasına ve 

buna bağlı olarak müşteri beklentilerinin çok hızlı farklılık 

göstermesine neden olmaktadır. İletişim kanallarının sosyal 

yaşama olan etkisiyle beraber müşterinin bilgiye rahat ulaşması 

bu değişkenliğin meydana gelmesinde büyük bir etkiye sahiptir. 

Dolayısıyla işletmelerin müşteri taleplerini hızlı ve kaliteli bir 

şekilde yanıtlaması ve böylece piyasa şartlarına uyum sağlaması 

veya piyasada öncü konuma gelmesi rekabet edebilirliği 

açısından zorunlu bir durum haline gelmiştir. Bunu sağlamak 

amacıyla işletmeler iş süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmek 
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üzere farklı yöntem ve strateji arayışına girmek durumunda 

kalmışlardır.  

İşletmeler kalite yönetim sistemlerini hayata geçirerek, sahip 

oldukları kaynakları en verimli şekilde kullanmayı ve gelişmeye 

yönelik hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Son dönemlerde 

yalın üretim ve altı sigma kalite yönetim sistemlerinin yaygın 

olarak kullanılması, her iki düşüncenin beraber kullanılmasıyla 

daha iyi sonuçlar alınmasını sağlamış olan yalın altı sigma 

yaklaşımının ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Yalın üretim ve altı sigma kalite yönetim sistemlerinin güçlü 

yönlerinin birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkmış olan Yalın altı 

sigma yaklaşımı, bir organizasyonda israfın yok edilmesini, 

değişkenliğin azaltılmasını ve kalitenin yükseltilerek 

geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada, yalın altı sigma yaklaşımının mobilya 

endüstrisindeki uygulanabilirliği araştırılmış, elde edilen 

bulgulara dayalı sonuçlara yer verilmiş ve konuyla ilgili 

önerilerde bulunulmuştur.  

1. YALIN ÜRETİM 

Yalın üretim, müşterinin ihtiyaç duyduğu zamanda, en az 

malzeme ve ekipman kullanılarak, düşük maliyetle, gerekli 

miktarda, kaliteli mal ve hizmet sunularak müşteri 

memnuniyetinin sağlandığı bir iş stratejisidir (Williams ve 

Natalie, 2007). 
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Odak noktası, müşteri talebi ile ürün sevkiyatı arasında geçen 

sürenin kısaltılması olan yalın üretim (Pojasek, 2003), içerisinde 

müşteri memnuniyetsizliği, üretim alanı, fire, maliyet, hata, stok, 

işçilik gibi faktörlerin en düşük düzeye indirildiği üretim sistemi 

olarak tanımlanmaktadır  (Aslantaş, 2014). 

1920’li yıllarda kitle üretim olarak isimlendirilen, Henry Ford 

ve Alfred Sloan tarafından geliştirilen, piyasanın sınırsız 

olduğunu ve sınırsız bir şekilde büyüyecek talebin olduğunu 

düşünen bir yaklaşım modeli ortaya çıkmıştır  (Ohno, 1996). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japon firmaları, ellerinde 

bulunan kısıtlı kaynaklarla başarılı olmaya çalışmışlardır. Bu 

amaçla Toyota firmasından Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno, 1950 

yılında Amerika’daki kitle üretim sistemini incelemek üzere 

Ford firmasını ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretin sonunda yalnızca 

tek bir iş yapan işçilerin kas gücünden yararlanıldığı, beyin 

gücünün üretimi iyileştirmeye katkı sağlamadığı ve israfa yol 

açması nedeniyle kitle üretim sisteminin Japonya için uygun 

olmadığı sonucuna vararak yalın üretim sisteminin temellerini 

atmışlardır.  

1960’lı yılların sonunda Taiichi Ohno tarafından Toyota 

tesislerinde kabul gören yeni üretim sistemi, hammadde 

tedarikçilerine de uygulanmasının ardından, tüm Japon 

ekonomisine yayılmaya başlamıştır (Okur, 1997). Böylece, 

motorlu araç üretiminde başta Toyota olmak üzere Japon 
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üreticilerin pazar payı artarken Amerikan firmalarının payının 

küçüldüğü görülmüştür (Russell-Walling, 2007). 1990 yılında 

Womack, Jones ve Roos tarafından kaleme alınan “Dünyayı 

Değiştiren Makine” adlı kitapta Toyota sistemi hakkında 

gerçekleştirilen araştırma sonuçları yayımlanmış ve tüm dünya 

“Yalın Yönetim Sistemi ile tanışmıştır (Russell-Walling, 2007). 

Müşteriyi tanımlayarak işe başlayan yalın düşünce, en az 

kaynakla, en kısa zamanda, düşük maliyetle, verimli bir şekilde 

üretim yaparak müşteri memnuniyetini sağlar. Yalın üretim 

sisteminde temel amaç, israfın ortadan kaldırılmasıyla, müşteri 

memnuniyetinin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve 

böylece firmanın kârlılığının yükseltilmesidir (Shahand ve 

Ward, 2007). 

Üretimin her alanında eğitilmiş çalışanların bulunduğu ve 

otomasyon düzeyi yüksek makinelerin kullanıldığı, bununla 

beraber kendi çalışmasını kontrol etme özgürlüğü anlamına 

gelen sorumluluğun ise organizasyonun en alt kademelerine 

kadar çekildiği bir yaklaşımdır. Toyota üretim sisteminin ortaya 

koyduğu bir işletme felsefesi olan yalın düşüncenin 

uygulanmasıyla; çalışanların moral ve motivasyonu, düşen 

maliyetler, artan gelirler, yüksek kalite ve verimli süreçler 

ortaya çıkmaktadır (Hamilton, 2018). 

1.1.  Yalın Üretim İlkeleri 

Yalın üretimin uygulanabilmesi, beş ilkenin sağlanmasıyla 
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doğrudan bağlantılıdır (Womack ve Jones, 1996): 

Değerin Tanımlanması: Müşterinin talep ve 

gereksinimlerinin belli bir fiyatta, belli bir süre içerisinde ürün 

veya hizmet cinsinden tanımlanmasıdır.  

Değer Akımının Tanımlanması: Ürünün oluşturulabilmesi 

için ihtiyaç duyulan, ürüne değer katan veya değer katmayan 

bütün faaliyetleri kapsar.  

Değerin Akış Haline Dönüştürülmesi: Fabrika içerisinde, 

hammadde girişinden başlayarak sevkiyatın gerçekleşmesine 

kadar geçen süre boyunca (Suzaki, 1987), malzemenin 

hareketini ifade eder.  

Çekme Sisteminin Oluşturulması: Kanban adı verilen, 

prosesler arasında çekme işlemini gerçekleştirmeye yarayan 

(Karaca ve Güner, 2004), bilgi akışını sağlayan ve bir sonraki 

süreçten bir öncekine iş emri olarak gönderilerek üretim 

süreçleri arasında bağlantıyı sağlayan kartlardır. 

Mükemmelliğe Yönelim: Üretim süreçleri boyunca 

oluşabilecek her türlü hatayı tekrarlanmamak üzere ortadan 

kaldırmayı ve iyileştirmeyi sürekli hale getirmeyi şeffaflık 

ilkesine dayandırarak amaçlayan bir anlayıştır. 

1.2. Yalın Üretim Teknikleri 

Temel anlamda israfın yok edilmesine odaklanan yalın üretim 

düşüncesi, başarılı olmak için bir takım teknikler geliştirmiştir. 

Böylece israfın kaynağında yok edilmesi hedeflenmektedir. Bu 
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teknikler (Williams ve Natalie, 2007): 

Tam Zamanında Üretim (Just In Time- JIT): Yalnızca 

ürüne ihtiyaç duyulduğunda ve gerekli miktarda üretim 

gerçekleştirmektir.  

Kanban Sistemi: Her istasyonun kendisinden bir öncekine 

ihtiyaç duyduğu parçaları, zamanı ve gerekli miktarı sormasıyla 

(Ohno, 1996), istenilen süre ve miktarda üretilebilmektedir. 

Kaizen: Kelime anlamı sürekli iyileştirme olan, değer 

akışındaki israfları ortadan kaldırarak maliyeti düşüren ve 

kaliteyi arttıran bir yaklaşımdır.   

Toplam Verimli Bakım: Makine ve ekipmanların verimli 

şekilde çalışmasını sağlayarak, makine hatalarından dolayı 

oluşabilecek kayıpların önlenmesine yönelik faaliyetleri 

kapsayan (Okur, 1997) düşünce yapısıdır.  

Bir Dakikada Kalıp Değiştirme (SMED): Makinenin boş 

durma süresinin minimum düzeye düşürülmesi, tek seferde 

yapılan hazırlık işlemi ve makine kullanım zamanının optimize 

edilmesini sağlayan tekniktir. 

Poka-Yoke: Hata önleme mekanizmaları anlamına gelen, 

operatörlerin kolay çalışmasını sağlayan (Suzaki, 1987) ve hata 

yapmaları durumunda dahi makinenin durarak kusurların önüne 

geçtiği tekniktir.  

Jidoka: Otonom kontrol anlamına gelen, makineye akıllı 

özellikler ekleyerek akıllı otomasyonun oluşturulmasıdır. 
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5S: İsrafın yok edilmesi ve çalışma ortamının 

organizasyonuna yardımcı olmak amacını güden; sınıflandırma, 

düzenleme, temizlik, standardizasyon ve disiplin olarak beş 

adımdan oluşan basit olmakla birlikte etkili bir yöntemdir. 

Hücre Tasarımı: Her işletmenin, kendi yapısına uygun 

fabrika yerleşiminin en uygun ve optimum sıralamaya göre 

tasarlandığı tekniğe verilen isimdir.  

U Hatları, İş Rotasyonu: Yerleşimi “U” biçiminde 

düzenlemek, ürün eksenli yerleşim geliştirip bir operatörün 

birden çok süreci idare edebilecek yetkinliğe gelmesi 

durumunda mümkün olmaktadır. 

2. ALTI SİGMA 

Altı Sigma, ürünleri ve iş süreçlerini müşteri ihtiyaçlarına 

göre iyileştirmek ve sürekliliği sağlamak üzere istatistiksel 

araçlar kullanan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Baş, 

2003). Sigma düzeyi ile hata sayısı arasında ters bir orantı 

bulunmaktadır. Sigma seviyesinin düşük olması süreçte daha 

çok hata olduğunu, yüksek sigma seviyesi ise daha az hata 

bulunduğunu göstermektedir (Dağlıoğlu, İnal ve Aksoy, 2009). 

Altı sigma, müşteri memnuniyeti ve firmanın kârlılığını 

arttırmak amacıyla, stratejik çözüm tekniklerini kullanan, etkili 

karar verme mekanizması sağlayan, başarıyı yakalamak ve 

sürekliliği sağlamak üzere kullanılan kapsamlı bir sistemdir 

(Işığıçok, 2008). Altı Sigma istatistiksel bir performans 
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göstergesi olarak milyonda 3,4 hata ile çalışmayı 

hedeflemektedir. İşletmenin, artan kârlılık, rekabet edebilirlik ve 

müşteri memnuniyetinin arttırılması amacıyla duruş 

sergileyeceği bir yöntem olarak görülmektedir (Pande ve Holpp, 

2002). 

Walter Shewhart 1922 yılında “Üç Sigma”yı çıktı 

değişiminin ölçüsü olarak açıklamış ve çıktının bu seviyeyi 

aşması durumunda müdahale edilmesi gerekliliğini savunmuştur 

(Çakır, 2011). 1986 yılında Altı Sigma kavramını tanıtan 

Motorola’dan mühendis Bill Smith, hataların azaltılmasına 

yönelik dört aşamadan oluşan problem çözme yöntemi MAIC’i 

(Ölçme, Analiz etme, Geliştirme, Kontrol etme) geliştirmiştir 

(Brady, 2005). 

Motorola’nın CEO’su Bob Galvin’nin, 1988 yılında Malcolm 

Baldrige kalite ödülünü aldığı esnada ödülün kazanılmasında en 

büyük payın Altı Sigma olarak isimlendirdikleri bir yönetim 

düşünce yapısına borçlu olduklarını açıklaması, firmaların 

dikkatinin bu sisteme çekilmesine yol açmıştır (Baş, 2003). 

Altı Sigma, istatistiksel tekniklerin yoğun olarak 

kullanılmasının yanı sıra, liderlik, müşteri odaklılık ve iletişim 

gibi birçok konuyu içinde barındıran bir kalite yönetim 

sistemidir. 
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Tablo 1: Sigma Dönüştürme Tablosu 

 

Kaynak: Işığıçok, 2005 

Altı Sigma yaklaşımı, bir operasyonel problemi istatistiksel 

probleme dönüştürerek, kanıtlanmış matematiksel yöntemleri 

kullanmak suretiyle sonucu, pratik uygulamalara dönüştüren bir 

felsefedir (Baş, 2003). 

2.1. Altı Sigmanın İlkeleri 

Altı Sigmanın ilkeleri; müşteri odaklılık, verilere dayalı 

yönetim, proaktif yönetim ve sınırsız işbirliği olarak karşımıza 

gelmektedir.  

Müşteri Odaklılık: Müşterinin değer verdiği unsurları doğru 

anlayarak bunun fayda olarak nasıl sağlanabileceğinin 

araştırılmasıdır. 

Verilere Dayalı Yönetim: Altı Sigma yaklaşımında, hangi 

verilere gerçekten ihtiyaç duyulduğu ve verilere dayalı olarak 

alınacak kararlarda hangi verinin ne şekilde kullanılacağı 

düşüncesi dikkate alınır.  
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Proaktif Yönetim: Hata oluşmadan önce önlem alınması ve 

harekete geçilmesi olarak tanımlanır (Pande ve Holpp, 2002). 

Hata meydana gelmeden önce önlenmesine yönelik faaliyetlerde 

bulunmak, işletmeleri büyük kayıplardan korumak ve verimliliği 

arttırmak proaktif yönetim anlayışının gereğidir.  

Sınırsız İşbirliği: Müşteri taleplerinin ve üretim süreçlerinin 

iyi anlaşılmasını, bu bilgilerin herkes tarafından yararlanılmasını 

amaçlar. Bilgi paylaşımı, karşılıklı fayda sağlayacak 

faaliyetlerde bulunulması en iyi performansı ortaya çıkarır. 

2.2. Altı Sigmada Roller ve Sorumluluklar 

Altı sigmaya ilişkin roller ve sorumluluklar aşağıda 

belirtilmektedir (Baş, 2003): 

Üst Kalite Konseyi: Altı Sigma uygulamalarında değişen 

ihtiyaçlara göre, işletmenin yapısını düzenlemek üzere 

sorumluluk alır ve proje için gerekli kaynağı sağlamak ve 

problemleri çözmek üzere harekete geçer.  

Kalite Şampiyonu: Kara kuşakların görevlerini başarılı bir 

şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyulan finansal ve 

kişisel konularda gerekli desteği sağlayarak engelleri ortadan 

kaldırır. 

Uzman Kara Kuşak: Altı Sigma konularında üst düzeyde 

teknik bilgiye sahip, iyileştirme takımlarına eğitim veren ve 

istatistiksel yöntemlerin kullanımı konusunda teknik destek 

sağlayan kişilerdir.  
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Kara Kuşak: İyileştirme projelerinin seçilmesinde, 

sürdürülmesinde ve sonuçlardan sorumlu olan iyileştirme 

projenin lideridir.  

Yeşil Kuşak: Kara kuşaklara proje yürütülmesi konusunda 

destek veren, ancak proje üzerinde tam zamanlı çalışmayan 

üyelerdir. 

3. YALIN ALTI SİGMA 

Kalitenin iyileştirilmesinde ve israfın ortadan 

kaldırılmasında, maliyetlerin düşürülmesinde sistematik bir 

etkiye sahip olan Yalın Altı Sigma, “Yalın” ve “Altı Sigma” 

süreçlerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir yönetim 

düşüncesidir (Polk, 2011). 

Dünya yalın düşünceyi ilk kez 1990’lı yıllarda Toyota Üretim 

Sisteminin araştırılması sonucunda James P. Womack ve 

arkadaşları tarafından yazılan “Dünyayı Değiştiren Makine” adlı 

kitap ile tanıma fırsatı bulmuştur. Altı Sigma yaklaşımı ise 

Motorola firması ve General Elektrik firmasının uygulamaları 

sonunda elde edilen başarılar ile duyulmuştur (Kayacık, 2010).  

1997 yılında Hindistan’da BAE Systems Controls firmasında 

hayata geçen Yalın Altı Sigma uygulaması 2000’li yılların 

başından itibaren gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. 

Uygulamanın esas amacı, israfın ortadan kaldırılarak hızın 

arttırılması, süreçlerdeki değişkenlerin azaltılması ve sürekli 

gelişen piyasalarda tutunabilme çabaları olarak görülmüştür 
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(Günalp, 2007). Uygulamayla birlikte Altı Sigma tekniğinde 

görev alan siyah kuşakların, kaizen ekiplerinde 

görevlendirilmesiyle başarılı sonuçlar elde edildiği ortaya 

çıkmıştır. 

Daha sonraları bu yöntem, Maytag, Pease işletmeleri, bir 

havayolu işletmesi olan Northrop Grumman firması, Lockheed 

Martin Havacılık sistemleri, Rockwell otomasyon güç 

sistemleri, uluslararası bir finans kuruluşu olan Citibank 

firmalarında başarılı bir şekilde uygulama alanı bulmuştur 

(Günalp, 2007). 

Yalın Altı Sigma, yalın üretime destek olan tüm araçları ve 

Altı Sigma’yı kapsayan yöntemleriyle her süreçte 

uygulanabilmektedir. Yalın Üretim ve Altı Sigma süreçleri 

uyumlu bir şekilde birlikte uygulandığında mükemmel sonuçlar 

elde edilmektedir.  

Esas hedefi müşteri memnuniyeti olan Yalın Altı Sigma, 

israfı yok ederek değişkenliği azaltmayı amaçlayan, takım 

ruhunu ön plana çıkararak tüm çalışanların katılımını sağlayan, 

bir yönetim felsefesidir. 

Yalın Altı Sigma bir değişim felsefesi olarak, tedarik 

sürecinden başlayıp müşteri memnuniyetinin sağlanmasına 

kadar tüm süreçteki işleyişi değiştiren bir sistem olarak 

nitelendirilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve iyileştirmelerin 

sürdürülebilirliği amacıyla birlikte ve uyum içinde çalışılması, 
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bunun bir kültür olarak benimsenerek devamlılığının sağlanması 

da oldukça önemli görülmektedir (Sokovic ve Pavletic, 2008). 

 

Şekil 1: Yalın Altı Sigma Anahtarları (George vd., 2005) 

1. Tanımlama Aşaması 

Yalın Altı Sigma sisteminde müşteri memnuniyeti, işletme 

kârlılığı ve çalışanlar üzerinde meydana getirdiği etkinin net 

olarak tanımlanması ele alınacak problemin anlaşılması için 

gerekli görülmektedir. Bunun yanı sıra değişime olan ihtiyacın 

ortaya konulması ve kabul edilmesi Yalın Altı Sigma yaklaşımı 

açısından önem arz etmektedir. Tanımlama aşamasında 

kullanılan araçlardan bazıları; proje tanımlama formu, detaylı 

beyan formu, süreç akış haritası, müşterinin sesi (VOC) analizi 

ve SIPOC diyagramı olarak sıralanmaktadır. 

2. Ölçme Aşaması 

Mevcut performansın iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan 

verilerin toplanmasına olanak sağlayacak yöntemlerin 
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geliştirmesi ve daha sonra gerçekleştirilecek iyileştirmelerin 

takip edilmesini sağlayacak sistemin oluşturulması ölçme 

aşamasının amacıdır (Strachotov, 2009). Ölçüm yönteminin 

güvenilir olması, ölçümlerin sonucunda doğru ve güvenilir veri 

elde edilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla proseslerin analiz 

edilmesi, kusurların tespit edilerek, gerekli iyileştirmelerin 

yapılabilmesi için öncelikle gerçekçi ve güvenilir verilere 

ulaşmak gerekmektedir. Ölçme aşamasında kullanılan araçlar; 

pareto analizi, histogram, süreç yeterliliği ve kontrol grafiğidir. 

3. Analiz Aşaması 

Ölçme aşamasıyla elde edilmiş olan verilerin ışığında israf, 

düşük kalite ve gecikmelerin kaynağının doğrulanmasıdır 

(George, Rowlands ve Kastle, 2005). Analiz aşamasında eksik 

yönlerin incelenmesi sonucunda en iyi uygulama yönteminin 

seçilerek geliştirilmesi gerekmektedir (Polk, 2011). Kullanılan 

araçlar arasında; sebep-sonuç diyagramı (balık kılçığı), beyin 

fırtınası, pareto analizi, temel istatistik araçlar, ANOVA ve 

regresyon analizi söz konusu olmaktadır. 

4. İyileştirme Aşaması 

İyileştirme aşamasında, işlerin daha verimli olabilmesi 

amacıyla, yeni yöntemler bulunur ve iyileştirmelerin 

doğrulanabilmesi amacıyla istatistiksel yöntemler kullanılır 

(Pyzdek, 2003). Süreçlerdeki fazla maliyet ve her türlü israf 

üzerinde müşteri memnuniyetini sağlamak üzere değişim 
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yapmak, iyileştirme aşamasının temel amacıdır (Girenes, 2006). 

İyileştirme aşamasında kullanılan araçların bazıları; poka yoke, 

kaizen, hata türü ve etkileri analizi (FMEA) ve çözüm seçme 

matrisidir. 

5. Kontrol Aşaması 

Uygulamaya geçirilen iyileştirme faaliyetleri ele alınarak 

önceki durumlarla karşılaştırmalar yapılır ve sürekliliğin 

sağlanması için prosedürlerle desteklenerek belgelendirilir. 

Sürdürülebilirliğin takip edilmesi amacıyla istatistik araçlar 

kullanılır (Pyzdek, 2003). Kontrol grafikleri, standardizasyon, 

istatistiksel proses kontrol, hata önleme, proje yenileme ve süreç 

kontrol planları kullanılan araçlar arasında yer almaktadır. 

4. ARAŞTIRMA 

4.1. Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, Yalın Altı Sigma kalite yönetim 

sisteminin mobilya endüstrisinde uygulanabilirlik koşullarının 

araştırılması ve analizinin yapılmasıdır. Araştırma, Yalın Altı 

Sigma metodolojisinin Türkiye Mobilya Endüstrisinde 

uygulanabilirlik koşullarının ortaya konularak analizinin 

yapılmasını kapsamaktadır.   

Araştırmada Türkiye Mobilya Endüstrisinde faaliyet gösteren 

firmaların seçilmesindeki esas amaç; Yalın Altı Sigma 

yönteminin otomotiv, havacılık, yazılım, tekstil ve beyaz eşya 

gibi sektörlerde uygulanmış olup mobilya endüstrisinde henüz 
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bir çalışma yapılmamış olmasıdır. 

Bu çalışmada, örnekleme yöntemiyle araştırılacak birimler 

arasından seçilecek belirli sayıda birimden veri toplama 

(Orhunbilge, 2000) yöntemi kullanılmıştır. Seçkisiz olmayan 

örneklemin kapsamında bulunan amaçlı örnekleme yöntemi 

seçilmiş olup, bunun içerisinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. 

Bu ölçütler; anket çalışmasına katılan işletmelerde üniversite 

mezunu teknik çalışan olması, 20 kişi ve üstü personel 

çalıştırıyor olması ve kullandıkları teknolojinin alt yapısının 

yeterli düzeyde (bilgisayar kontrollü veya otomatik özelliklerde 

tezgâh veya makineye sahip) olmasıdır. Anket formunda 

hazırlanan sorularda, işletmelerin yapısal durumuna ilişkin 

soruların yanında, işletme faaliyetlerine etki eden diğer 

faktörlerin tespit edilmesi amacıyla çalışanlar, üst yönetim ve 

müşterilere ilişkin durumun araştırıldığı bir sorgulama formu 

hazırlanmıştır. Çalışmada, V. Raja Sreedharan ve diğ., (2016) 

tarafından oluşturulan Yalın Sigma Etkinlikleri Ölçeği 

kullanılmıştır. 

Verilerin analizi istatistiki paket program ile yapılmış ve 0,95 

güven düzeyi ile çalışılmıştır. Çalışmada ölçek puanlarının 

ilişkisi Pearson Korelasyon testi ile ölçek puanlarının 

demografik değişkenlere göre farklılık göstermesi ise ANOVA 

testi ile analiz edilmiştir. 
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4.2. Bulgular 

Tablo 2:  Çalışanların Kişisel Bilgilerinin Dağılımları 

 
n % 

Yaş 

18-25 1 1.4 

26-35 15 20.8 

36-45 36 50.0 

45 + 20 27.8 

Cinsiyet 
Erkek 66 91.7 

Kadın 6 8.3 

Eğitim Durumu 

Ortaöğretim 4 5.6 

Önlisans 4 5.6 

Lisans 55 76.3 

Yüksek Lisans 8 11.1 

Doktora 1 1.4 

Firmadaki Pozisyon 

Üst Düzey Yönetici 32 44.4 

Orta Düzey Yönetici 28 38.9 

Uzman 5 6.9 

Mühendis 6 8.4 

Diğer 1 1.4 

n=72 

Tablo 2’de görüleceği üzere çalışanların %50’si 36-45 

yaşında; %91.7’si erkek; %76.3’ü lisans mezunu; %44.4’ü üst 

düzey yönetici pozisyonunda çalışmaktadır. 

 
Tablo 3: Firma Bilgilerinin Dağılımları  

 
n % 

Firmanın Hukuki 

Yapısı 

Anonim Şirket 29 40.3 

Limited Şirket 35 48.6 

Şahıs Şirketi 8 11.1 

Toplam Çalışan Sayısı 

11-20  5 6.9 

21-50 12 16.7 

51-100 19 26.4 

100 + 36 50.0 

Kalite Yönetim Evet 40 55.6 
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Belgesi Durumu Hayır 32 44.4 

ISO 9001 
Var 59 81.9 

Yok 13 18.1 

ISO 18001 
Var 17 23.6 

Yok 55 76.4 

ISO 14001 
Var 28 38.9 

Yok 44 61.1 

TSE 
Var 14 19.4 

Yok 68 80.6 

Kalite Yönetim 

Sistemleri Uygulama 

Evet 59 81.9 

Hayır 13 18.1 

Yalın Üretim 
Var 22 30.6 

Yok 50 69.4 

Toplam Kalite 

Yönetimi 

Var 33 45.8 

Yok 39 54.2 

Tam Zamanında 

Üretim 

Var 20 27.8 

Yok 52 72.2 

Altı Sigma 
Var 6 8.3 

Yok 66 91.7 

(n=72) 

Çalışanların %48.6’sının görev yaptıkları firmaların hukuki 

yapısının limited şirket olduğu, firmaların %50’sinde toplam 

çalışan sayısının 100 kişiden fazla olduğu görülmektedir. 

%55.6’sında kalite yönetim belgesi bulunmakta; bunlardan 

%81.9’u ISO 9001 belgesi, %23.6’sı ISO 18001, %38.9’u ISO 

14001, %19.4’ü TSE belgesi olarak belirtilmiştir. Firmaların 

%81.9’unun Kalite Yönetim Sistemleri uygulaması 

bulunmaktadır; bunlardan %30.6’sının Yalın Üretim, 

%45.8’inin Toplam Kalite Yönetimi, %27.8’inin Tam 

Zamanında Üretim, %8.3’ünün Altı Sigma uygulaması olduğu 

belirtilmiştir. 
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Tablo 4: Yalın Sigma Etkinlikleri Ölçeğinin Güvenirliği 

Boyut Madde Sayısı 
Cronbach's 

Alpha 

Yalın Altı Sigmanın Etkisi 7 0.89 

Üst Yönetim Taahhüdü 2 0.67 

Yalın Altı Sigmanın Kabulü 3 0.88 

Yalın Altı Sigma Uygulaması 3 0.86 

Yalın Altı Sigma Etkinliği 15 0.95 
 

Yalın altı sigmanın etkisi, yalın altı sigmanın kabulü, yalın 

altı sigma uygulaması, yalın altı sigma etkinliğinin güvenilirlik 

düzeyi çok yüksek olup, üst yönetim taahhüdünün güvenilirlik 

düzeyinin kabul edilebilir seviyede olduğu görülmektedir. 

Tablo 5: Ölçek Maddelerinin Faktör Dağılımı ve Güvenirlik 

Analizi Sonuçları 

Madde 
Faktör 

Yükü 

Açıklanan

Varyans 

Oranı 

Cronbach's 

Alfa 

Kalite yönetim sistemleri, firmanın arzu 

ettiği yüksek iş performansı ve çalışan 

memnuniyetinin sağlanmasına yardımcı 

olan araçlara sahip olmalıdır. 

0.914 

65.836 0.962 

Firma kusurları azaltmak ve maliyetleri 

kontrol altına almak üzere çalışmalar 

yapar. 

0.911 

Pazar payını artırmak ve müşteri 

memnuniyetini geliştirmek firma için 

önceliklidir. 

0.880 

Firma kalite girişimleri, 

organizasyonumuzun uzun vadeli 

stratejik hedeflerinin başarıya ulaşmasına 

yardım eder. 

0.868 

Organizasyon kültürünün değişiminde 

kalite yönetim sisteminin etkin rolü 

vardır. 

0.864 

Firma yönetimi, kalite iyileştirme ve 

kaliteli ürünler için kişisel liderlik 
0.851 
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olanakları sağlar. 

Yalın Altı Sigma israfı azaltır ve işlem 

hızını artırır. 
0.846 

Yalın Altı Sigma yüksek kaliteli 

ürünlerin sağlanmasına yönelik bir 

araçtır. 

0.836 

Kalite yönetim sistemleri zamanında 

teslimi geliştirir ve süreç değişkenliğini 

azaltır. 

0.823 

Firma bünyesinde bulunan en alt kademe 

çalışanlardan, üst yönetime kadar tüm 

çalışanların kalite fikrini benimsemiş 

olması gereklidir. 

0.818 

Liderlik kalitesi, destek, pratik bilgi gibi 

beceriler sürekli olarak test edilir. 
0.815 

Firma tarafından yöneticilere ve 

denetçilere kalite ile ilgili eğitim verilir. 
0.813 

Firma değer akış haritaları gibi kalite 

araçlarını günlük işlerinde 

kullanmaktadır. 

0.637 

Yalın Altı Sigma kavramları basit 

olmakla birlikte, uygulama boyutu 

kesinlikle kolay değildir. 

0.626 

Firma Yalın Altı Sigma kavram ve 

uygulamaları hakkında bilgi sahibidir. 

 

0.571 

KMO=0.913,   X2=1162.017,   p<0.05 

Ölçeğin faktör analizine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla 

yapılan analiz sonucuna göre KMO değeri 0.500’den büyük ve 

BartlettX2 testi anlamlı bulunmuştur. Buna göre ölçek faktör 

analizine uygundur. 

Analiz sonucunda Yalın Altı Sigma Etkinlikler ölçeğinin tek 

faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Yalın Altı Sigma Etkinlikler 

ölçeği faktör yükleri 0.91 ile 0.57 arasında değişen 15 maddeden 

oluşmaktadır. Faktörün toplam varyansı açıklama oranı %65.83 

ve güvenirlik katsayısı 0.96’dır. Buna göre ölçeğin güvenirlik 
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düzeyi çok yüksektir. 

Tablo 6: Çalışanların Yalın Altı Sigma Etkinlikleri İfadelerine 

Katılım Düzeyi Dağılımları 

 
1 2 3 4 5 

Katılım 

Düzeyi 

 

Firma bünyesinde bulunan en alt 

kademe çalışanlardan, üst 

yönetime kadar tüm çalışanların 

kalite fikrini benimsemiş olması 

gereklidir. 

13.9 5.6 12.5 36.1 36.1 3.67 

 

Kalite yönetim sistemleri, 

firmanın arzu ettiği yüksek iş 

performansı ve çalışan 

memnuniyetinin sağlanmasına 

yardımcı olan araçlara sahip 

olmalıdır. 

12.5 8.3 12.5 40.3 26.4 3.60 

 

Firma tarafından yöneticilere ve 

denetçilere kalite ile ilgili eğitim 

verilir. 

9.7 4.2 6.9 40.3 38.9 3.94 

 

Yalın Altı Sigma kavramları basit 

olmakla birlikte, uygulama 

boyutu kesinlikle basit değildir. 

11.1 6.9 8.3 34.7 38.9 3.83 

 

Liderlik kalitesi, destek, pratik 

bilgi gibi beceriler sürekli olarak 

test edilir. 

6.9 11.1 8.3 26.4 47.2 3.96 

 

Firma Yalın Altı Sigma kavram 

ve uygulamaları hakkında bilgi 

sahibidir. 

11.1 8.3 4.2 31.9 44.4 3.90 

 

Firma değer akış haritaları gibi 

kalite araçlarını günlük işlerinde 

kullanmaktadır. 

4.2 9.7 11.1 38.9 36.1 3.93 

 

Firma kusurları azaltmak ve 

maliyetleri kontrol altına almak 

üzere çalışmalar yapar. 

4.2 11.1 16.7 40.3 27.8 3.76 

 

Firma kalite girişimleri, 

organizasyonunun uzun vadeli 

stratejik hedeflerinin başarıya 

ulaşmasına yardım eder. 

11.1 12.5 23.6 30.6 22.2 3.40 

 

Firma yönetimi, kalite iyileştirme 

ve kaliteli ürünler için kişisel 

liderlik olanakları sağlar. 

6.9 13.9 25.0 31.9 22.2 3.49 
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Yalın Altı Sigma israfı azaltır ve 

işlem hızını artırır 
6.9 12.5 33.3 31.9 15.3 3.36 

 

Yalın Altı Sigma yüksek kaliteli 

ürünlerin sağlanmasına yönelik 

bir araçtır. 

9.7 19.4 34.7 22.2 13.9 3.11 

 

Organizasyon kültürünün 

değişiminde kalite yönetim 

sisteminin etkin rolü vardır. 

5.6 12.5 37.5 31.9 12.5 3.33 

 

Kalite yönetim sistemleri 

zamanında teslimi geliştirir ve 

süreç değişkenliğini azaltır. 

9.7 8.3 9.7 37.5 34.7 3.79 

 

Pazar payını artırmak ve müşteri 

memnuniyetini geliştirmek firma 

için önceliklidir. 

8.3 9.7 4.2 30.6 47.2 3.98 

 

 (n=72) 1. Kesinlikle Katılmıyorum… 5. Kesinlikle Katılıyorum 

Çalışanların en çok katılım gösterdiği ifadeler; 

 Pazar payını artırmak ve müşteri memnuniyetini 

geliştirmek firma için önceliklidir. 

 Liderlik kalitesi, destek, pratik bilgi gibi beceriler sürekli 

olarak test edilir. 

 Firma tarafından yöneticilere ve denetçilere kalite ile ilgili 

eğitim verilir. 

 Firma değer akış haritaları gibi kalite araçlarını günlük 

işlerinde kullanmaktadır. 

 Firma Yalın Altı Sigma kavram ve uygulamaları hakkında 

bilgi sahibidir. 

 Yalın Altı Sigma kavramları basit olmakla birlikte, 

uygulama boyutu kesinlikle kolay değildir. 
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Tablo 7: Çalışanların Yalın Altı Sigma Etkinlikleri Puanlarının 

Betimleyici İstatistikleri 

 
Min. Maks. Ort. ss. 

Düzey  

% 
Çarpıklık Basıklık 

Yalın Altı 

Sigmanın Etkisi 
7 35 26,83 7,78 76,6 -1,24 0,63 

Üst Yönetim 

Taahhüdü 
2 10 7,16 2,20 71,6 -0,73 -0,18 

Yalın Altı 

Sigmanın 

Kabulü 

3 15 9,95 2,69 66,3 -0,32 -0,03 

Yalın Altı 

Sigma 

Uygulaması 

3 15 11,11 3,11 74,1 -1,02 0,15 

Yalın Altı 

Sigma Etkinliği 
18 74 55,06 14,48 74,4 -1,15 0,56 

n=72 

Çalışanların, Yalın Altı Sigma Etkisi puan ortalaması 

26,83±7,78; Üst Yönetim Taahhüdü puan ortalaması 7,16±2,20; 

Yalın Altı Sigmanın Kabulü puan ortalaması 9,95±2,69; Yalın 

Altı Sigma Uygulaması puan ortalaması 11,11±3,11; Yalın Altı 

Sigma Etkinliği puan ortalaması 55,06±14,48’dir. Bu duruma 

göre ölçek puanlarının normal dağılım gösterdiği kabul 

edilmiştir.  
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Tablo 8: Çalışanların Yalın Altı Sigma Etkinlikleri Puanlarının İlişkisi 

  

Yalın 

Altı 

Sigmanın 

Etkisi 

Üst 

Yönetim 

Taahhüdü 

Yalın 

Altı 

Sigmanın 

Kabulü 

Yalın Altı 

Sigma 

Uygulaması 

Yalın 

Altı 

Sigma 

Etkinliği 

Yalın Altı 

Sigmanın 

Etkisi 

r 1 ,802** ,698** ,825** ,967** 

p   ,000 ,000 ,000 ,000 

Üst 

Yönetim 

Taahhüdü 

r   1 ,769** ,686** ,874** 

p     ,000 ,000 ,000 

Yalın Altı 

Sigmanın 

Kabulü 

r     1 ,712** ,831** 

p       ,000 ,000 

Yalın Altı 

Sigma 

Uygulaması 

r       1 ,895** 

p         ,000 

Yalın Altı 

Sigma 

Etkinliği 

r         1 

p           

** p<0,01 *p<0,05 anlamlı ilişki var,   p>0,05 anlamlı ilişki yok 

Korelasyon katsayısı güç düzeyleri; 0<r<0,299 zayıf, 

0,300<r<0,599 orta, 0,600<r<0,799 güçlü, 0,800<r<0,999 çok 

güçlü. 

Pearson Korelasyon Analizi Sonuçlarına Göre: Yalın Altı 

Sigmanın Etkisi puanı ile Üst Yönetim Taahhüdü, Yalın Altı 

Sigma Uygulaması, Yalın Altı Sigma Etkinliği puanları arasında 

pozitif yönlü çok güçlü, Yalın Altı Sigmanın Kabulü puanı ile 

arasında pozitif yönlü güçlü ilişki bulunmaktadır. Üst Yönetim 

Taahhüdü puanı ile Yalın Altı Sigma Etkinliği puanı arasında 
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pozitif yönlü çok güçlü, Yalın Altı Sigmanın Kabulü, Yalın Altı 

Sigma Uygulaması puanları arasında pozitif yönlü güçlü bir 

ilişki görülmektedir. Yalın Altı Sigmanın Kabulü ile Yalın Altı 

Sigma Etkinliği puanı arasında pozitif yönlü çok güçlü, Yalın 

Altı Sigma Uygulaması puanı ile arasında pozitif yönlü güçlü 

ilişki bulunmaktadır. Yalın Altı Sigma Uygulaması ile Yalın 

Altı Sigma Etkinliği puanı arasında pozitif yönlü çok güçlü bir 

ilişki görülmektedir. 

ANOVA Testi Sonuçlarına Göre: Yalın Altı Sigmanın Etkisi, 

Üst Yönetim Taahhüdü,  Yalın Altı Sigma Uygulaması, Yalın 

Altı Sigma Etkinliği algı düzeyleri yaşa göre değişmemektedir. 

Yaşı farklı çalışanlar arasında Yalın Altı Sigmanın Kabulü puanı 

bakımından anlamlı bir fark bulunmaktadır. 35 yaş ve altı 

çalışanların Yalın Altı Sigmanın Kabulü algı düzeyinin ise en 

yüksek olduğu görülmektedir. Çalışanların, Yalın Altı Sigmanın 

Etkisi, Üst Yönetim Taahhüdü, Yalın Altı Sigmanın Kabulü, 

Yalın Altı Sigma Uygulaması, Yalın Altı Sigma Etkinliği algı 

düzeyleri eğitim durumuna göre değişmemektedir. Çalışanların, 

Yalın Altı Sigmanın Etkisi, Üst Yönetim Taahhüdü, Yalın Altı 

Sigmanın Kabulü, Yalın Altı Sigma Uygulaması, Yalın Altı 

Sigma Etkinliği algı düzeyleri firma pozisyonuna göre farklılık 

göstermemektedir. Yalın Altı Sigmanın Etkisi, Üst Yönetim 

Taahhüdü, Yalın Altı Sigmanın Kabülü, Yalın Altı Sigma 

Uygulaması, Yalın Altı Sigma Etkinliği algı düzeyleri firmaların 
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hukuki yapısına göre değişmemektedir. Yalın Altı Sigmanın 

Etkisi, Üst Yönetim Taahhüdü, Yalın Altı Sigmanın Kabülü, 

Yalın Altı Sigma Uygulaması, Yalın Altı Sigma Etkinliği algı 

düzeyleri firmalardaki toplam çalışan sayısına göre farklılık 

göstermemektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Temel hedefi müşteri memnuniyeti olan, israfı ortadan 

kaldıran, kalite ve maliyete odaklanarak süreçlerdeki 

değişkenliği azaltmayı hedefleyen Yalın Altı Sigma yaklaşımı 

işletmelerin başvurduğu kalite yönetim sistemlerinden biridir.  

Yalın Altı Sigma ile ilgili olarak literatür araştırıldığında, 

yazılım, otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde bazı çalışmalar 

yapılmış olmasına karşın, mobilya endüstrisi ile ilgili herhangi 

bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada Yalın 

Altı Sigma yönetim yaklaşımının mobilya endüstrisinde 

uygulanabilirliği düşüncesiyle teorik anlamda araştırma 

yapılmıştır. 

Literatür incelemesinin ardından oluşturulan teorik altyapı 

çalışmasından sonra, veri toplamak amacıyla anket yöntemi 

kullanılmıştır. Mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren firmalara 

yönelik hazırlanan anket formu firmalara gönderilerek 

cevaplanması istenmiş, elde edilen veriler istatistik program 

aracılığıyla analiz edilmiştir. 
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Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi ile ortaya 

çıkan sonuçlar şöyle değerlendirilmektedir: 

 Demografik özelliklere bakıldığında katılımcıların büyük 

bir çoğunluğunun orta yaşta, erkeklerin sayısının kadınlardan 

fazla olduğu ve büyük bir kısmının lisans düzeyinde eğitime 

sahip oldukları, yarısına yakınının üst düzey yönetici 

pozisyonunda olduğu görülmüştür.  

 Araştırmaya katılan firmaların büyük bir kısmının hukuki 

yapısının limited şirket olduğu, istihdam edilen çalışan sayısının 

100 kişiden fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Firmaların 

%53’ünün kalite belgesine sahip olduğu ve yaklaşık %83’nün 

kalite yönetim sistemi uyguladıkları görülmüştür. 

 Katılımcılar, kalite yönetim sisteminin, çalışan 

memnuniyeti ve yüksek iş performansını sağlayacak araçlara 

sahip olması gerektiğini düşünmekte ve katılımcıların yarısına 

yakın bir bölümü Yalın Altı Sigma kavram ve uygulamaları 

hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. 

 Katılımcılar, kalite girişimlerinin firmanın uzun vadeli 

stratejik hedeflerinin başarıya ulaşmasına yardım ettiği 

konusuna katılmakta ve katılımcıların büyük bir kısmı kalite 

yönetim sisteminin organizasyon kültürünü değiştirmede etkin 

rolü olduğuna inanmaktadır. Katılımcıların %46‘sı firmaları için 

pazar payının artmasının ve müşteri memnuniyetinin öncelikli 

olduğunu belirtmişlerdir.  
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 Çalışanların Yalın Altı Sigma algı düzeyleri genel olarak 

yüksek olup, Yalın Altı Sigma Etkisi algı düzeyinin en yüksek 

olduğu görülmektedir. Çalışanların Yalın Altı Sigma Etkisi algı 

düzeyi arttıkça Üst Yönetim Taahhüdü, Yalın Altı Sigmanın 

Kabulü, Yalın Altı Sigma Uygulaması, Yalın Altı Sigma 

Etkinliği algı düzeyleri artmaktadır. 

 Çalışanların Üst Yönetim Taahhüdü algı düzeyi arttıkça 

Yalın Altı Sigmanın Kabulü, Yalın Altı Sigma Uygulaması, 

Yalın Altı Sigma Etkinliği algı düzeyleri artmaktadır. Yalın Altı 

Sigma Uygulaması algı düzeyi arttıkça Yalın Altı Sigma 

Uygulaması, Yalın Altı Sigma Etkinliği algı düzeyleri 

artmaktadır. Çalışanların Yalın Altı Sigma Uygulaması algı 

düzeyi arttıkça Yalın Altı Sigma Etkinliği algı düzeyleri 

artmaktadır. 

 35 yaş ve altındaki çalışanların Üst Yönetim Taahhüdü, 

Yalın Altı Sigmanın Kabulü algı düzeyleri en yüksek olup, 

Yalın Altı Sigmanın Etkisi, Yalın Altı Sigmanın Uygulaması, 

Yalın Altı Sigma Etkinliği algı düzeyleri çalışanların yaşına 

göre değişmemektedir. 

 

 Yalın Altı Sigmanın Etkisi, Üst Yönetim Taahhüdü, Yalın 

Altı Sigmanın Kabulü, Yalın Altı Sigmanın Uygulaması, Yalın 

Altı Sigma Etkinliği algı düzeyleri çalışanların firmasındaki 

çalışan sayısına ve eğitim durumuna göre değişmemektedir. 
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 Yalın Altı Sigmanın Etkisi, Üst Yönetim Taahhüdü, Yalın 

Altı Sigmanın Kabulü, Yalın Altı Sigmanın Uygulaması, Yalın 

Altı Sigma Etkinliği algı düzeyleri çalışanların firmadaki 

pozisyonuna ve firmasının hukuki yapısına göre 

değişmemektedir. 

Verilerin incelenmesi sonucunda araştırmaya katılanların 

Yalın Altı Sigma sisteminin uygulanması konusunda olumlu bir 

düşünce ve algıya sahip oldukları görülmektedir. Bunun yanında 

Yalın Altı Sigmaya alt ölçeklerinin anlamlı düzeyde birbirlerini 

etkiledikleri sonucuna varılmıştır. Katılımcıların araştırma 

anketi aracılığıyla sorulara verdikleri yanıtlar ışığında, Yalın 

Altı Sigma yönetim yaklaşımının mobilya endüstrisinde 

uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. 

Müşteri memnuniyetinin firmaların rekabet gücünü arttırma 

konusunda en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeği tüm 

faaliyetlerin bu eksende planlanmasını kaçınılmaz kılmaktadır.  

Müşteri odaklı olan sistemler, hız, esneklik, kalite, verimlilik 

gibi faktörleri göz önünde bulundurarak hareket etmek 

durumundadırlar.  

Bu kapsamda işletmelerin, Yalın Altı Sigma sisteminin 

uygulanmasında bazı hususlara özen göstererek birtakım 

koşulları yerine getirmesi gerekmektedir: 

 Müşteri memnuniyetini geliştirmek ve böylece pazar 

payını arttırmak öncelikli konu olmalıdır. Yalın Altı Sigmanın 
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uygulanması esnasında, organizasyon kültürünün değişmesi 

gerektiğine ve bunun bir iş kültürü olduğuna inanmak başarılı 

sonuçların elde edilmesinde büyük rol oynayacaktır. 

 İsrafın yok edilmesi ve süreçlerin işlem hızlarının 

mümkün olduğunca yükseltilmesi gereklidir. Yalın Altı Sigma 

uygulanmasında, değişkenliği azaltarak hataları minimize 

etmeye ve stokları düşürerek maliyetleri kontrol altına almaya 

odaklanılmalıdır. 

 En alt kademeden üst yönetime kadar tüm organizasyonun 

Yalın Altı Sigma Sistemini benimsemesi ve uyum içinde hareket 

etmesi gereklidir. Bununla beraber tüm çalışanların sorumluluk 

aldığı ve problemler karşısında çözüm ürettiği bir sistem olan 

Yalın Altı Sigma, uygulama esnasında çalışan memnuniyetine 

önem vermelidir. 

 Üst yönetimin desteğinin, tüm operasyonlarda ve sistemin 

her aşamasında alınmış olması başarılı bir uygulama için en 

önemli etkenlerdendir. Ayrıca faaliyetler belli bir disiplin 

içerisinde ve konusunda uzman kişilerce yürütülerek 

sürdürülebilir olması sağlanmalıdır. 

Mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin Yalın 

Altı Sigma yaklaşımı uygulamaları, uluslararası piyasalarda 

rekabet gücünün artması ve başarılı sonuçların gerçekleşmesi 

açısından kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede Yalın Altı 

Sigmanın başarılı bir şekilde uygulanması, işletmelerde sıkça 
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görülen yönetimsel problemlerin çözüme kavuşturulması ve 

kaynak israfının önlenerek verimlilik artışının meydana 

gelmesinde büyük etkiye sahip olacaktır. Yalın Altı Sigma 

yaklaşımı işletmeler tarafından bir düşünce tarzı ve işletme 

kültürü olarak benimsenmelidir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı özel sektör çağrı merkezlerinde çalışanların duygusal 

zekâ becerileri ile girişimci kişilik özellikleri arasında ilişki olup olmadığının 

araştırılmasıdır. Aynı zamanda katılımcıların demografik özellikleri ile 

duygusal zekâ ve girişici kişilik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığının belirlenmesidir. Araştırma Covid-19 Pandemi dönemi 

dolayısıyla önemi giderek artan ve çevrimiçi satış girişimciliği faaliyetlerinin 

aktif olarak yürütüldüğü çağrı merkezi çalışanlarını kapsamaktadır. Bu 

doğrultuda bu çalışmada duygusal zeka ve girişimci kişilik özellikleri ile 

ilgili literatür taraması yapılmış, değişkenler arası ilişkiyi inceleyen 

mailto:dr_cihat_kartal@yahoo.com
mailto:akademik71@gmail.com
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çalışmalara rastlanmadığından araştırmaya değer görülmüştür. Araştırma da 

veriler farklı illerde faaliyet gösteren özel sektör çağrı merkezlerinde çeşitli 

pozisyonlarda çalışan 184 kişiye uygulanan çevrimiçi anketlerden elde 

edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı ile analiz 

edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Wong ve Law tarafından geliştirilen 

“Duygusal Zekâ Ölçeği” ile Hakan Kuvan tarafından geliştirilen 

“Girişimcilik Özellikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Anketle toplanan verilere, 

güvenilirlik, frekans, korelasyon, t-testi ve anova analizi uygulanmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre; çağrı merkezi çalışanlarının, duygusal zekâ 

becerileri ile girişimci kişilik özellikleri arasında pozitif yönlü, zayıf bir ilişki 

olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda katılımcıların demografik özellikleri ile 

duygusal zekâ becerileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı girişimci 

kişilik özellikleri ile anlamlı farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir. Söz 

konusu çalışmada duygusal zekâ ve girişimci kişilik özellikleri alt boyutları 

ile incelenmemiştir. Gelecekte yapılacak olan yeni araştırmalarda konunun 

bu yönüyle incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağına inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Girişimcilik, Çağrı Merkezi 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL 

INTELLIGENCE AND ENTREPRENEURIAL 

PERSONALITY TRAITS: AN INVESTIGATION 

IN PRIVATE SECTOR CALL CENTERS  

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate whether there is a relationship between 

emotional intelligence skills and entrepreneurial personality traits of 

employees in private sector call centers. At the same time, it is to determine 

whether there is a significant difference between the demographic 

characteristics of the participants and their emotional intelligence and 

enterprising personality traits. The research covers call center employees. In 

the research, the data were obtained from online surveys applied to 184 

people working in various positions in private sector call centers operating in 

different provinces. The data obtained were analyzed with SPSS 20.0 

statistical package program. "Emotional Intelligence Scale" developed by 

Wong and Law and "Entrepreneurial Characteristics Scale" developed by 

Hakan Kuvan were used as data collection tools. Reliability, frequency, 

correlation, t-test and Anova analysis were applied to the data collected by 

the questionnaire. According to the results of the research; It was found that 

there is a weak and positive relationship between the emotional intelligence 

skills of call center employees and their entrepreneurial personality traits. At 
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the same time, it was determined that there was no significant difference 

between the demographic characteristics of the participants and their 

emotional intelligence skills, and there were significant differences with the 

entrepreneurial personality traits. In the study in question, emotional 

intelligence and entrepreneurial personality traits were not examined with 

their sub-dimensions. It is believed that examining the subject from this 

aspect in new studies to be conducted in the future will contribute to the 

literature. 

Keywords: Emotional Intelligence, Entrepreneurship, Call Center 

 

GİRİŞ  

Disiplinler arası etkileşimin bir sonuca olarak farklı 

disiplinler içerisinde uygulama alanı bulan duygusal zekâ 

kavramı, günümüzde işletmeler tarafından en önemli üretim 

faktörlerinden biri olarak görülen iş gücünü anlamak, 

verimliliğini arttırmak ve motive etmek gibi birçok amaçla 

kullanılmaya başlamıştır. Duyguların akıllıca kullanımı 

olarak ifade edilen duygusal zekâ kavramı (Cin ve Günay, 

2013) iletişimin yoğun kullanıldığı, insan ilişkilerinin önemli 

olduğu bazı alanlarda başarının temel unsuru olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlardan biri de girişimcilik 

faaliyetleridir. Girişimcilik faaliyetleri bir ülkenin 

kalkınması, istihdam sorunun çözümü, yeni iş alanlarının 

ortaya çıkmasında önemli bir role sahiptir (Bozkurt, Kalkan, 

v.d, 2012). Literatür incelendiğinde girişim, girişimcilik, 

girişimci kişilik özellikleri, girişimcilik niyeti, girişimcilik 

eğilimi ile ilgili birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. 

Girişimci kişilik özelliklerine sahip olma noktasında 
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“girişimcilik doğuştan mıdır? Yoksa sonradan mı kazanılır?” 

tartışmaları günümüzde hala devam etmesine karşın yapılan 

çalışmalar doğuştan kazanılabileceği gibi sosyal-kültürel-

çevresel-ekonomik birçok faktörün etkili olabileceğini 

göstermiştir (Bozkurt, Kalkan, v.d, 2012). Bu soruya cevap 

bulmak için literatüre bakıldığında daha çok girişimcilik eğilimi 

ile kişilik özellikleri (Çiçeklioğlu ve Afşar, 2017), girişimcilik 

becerileri ile kişilik özellikleri (Yıldırım, Demirel ve İçerli, 

2011),  girişimci kişilik özellikleri ile cinsiyet  (Uluköy ve 

Demireli, 2014) bağlamında ele alındığı görülmektedir. Son 

yıllarda ise girişimciliğin bilinmeyen yönlerini keşfedebilmek 

için araştırmacılar sosyol-kültürel-çevresel faktörlerin dışında 

girişimciliği psikolojik boyutta ele almaya başlamışlardır (Cross, 

Travaglione, 2003). Öte yandan duygusal zekâ becerilerinin 

eğitilebilir ve geliştirilebilir olma özelliğinden yola çıkarak 

girişimci kişilik özelliklerinin duygusal zekâ becerilerine sahip 

olarak sonradan kazanılabileceği düşünülmüş ve araştırmaya 

değer görülmüştür. Araştırmanın özellikle Covid-19 Pandemi 

sürecinde ekonomik işleyiş içinde önemli bir rol üstlenen, 

çevrimiçi satış girişimciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü, 

müşterilerle iyi ilişkiler geliştirmeyi gerektiren aynı zamanda 

empati, duyguların kontrolü gibi duygusal zeka becerilerine 

sahip olmanın adeta zorunlu olduğu çağrı merkezlerini 

kapsaması da çalışmayı önemli kılmaktadır.  
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Bu bağlamda çalışmanın amacı farklı alanlarda uygulanan 

duygusal zekâ kavramı ile çağrı merkezlerinde çalışanların 

girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığının belirlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk 

bölümünde ilgili literatür incelenerek duygusal zeka kavramı 

ve boyutlarından bahsedilmiş, girişimcilik faaliyetlerinin 

kapsamı ve girişimcilerin sahip olduğu kişilik özelliklerine 

değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde metodolojiye yer 

verilmiş, üçüncü bölümde ise bulgular ve tartışmaya son 

kısımda araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Duygusal Zekâ 

Duygusal zekâ konusundaki çalışmalar, zekâ düzeyleri en üst 

seviyelerde olan bireylerin gerek is, gerekse özel yaşamlarında 

neden her zaman en iyi olmadıklarını araştırmakla başlamıştır. 

Akademik olarak çok başarılı olan bireylerin özel yaşamlarında 

aynı başarıyı yakalayamamasını nedenlerini sorgulamakla ortaya 

çıkmıştır (Acar, 2002). 

Duygusal zekâ; kendimizin ve başkalarının hislerini tanıma, 

kendimizi motive etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki 

duyguları iyi yönetme yetisine gönderme yapmaktadır 

(Goleman, 2009). Mayer ve Salovey’ e göre duygusal zekâ, 

öncelikle bireyin kendisinin daha sonra diğerlerinin duygularını 

izleyerek ayrım yapması ve bu süreçte edinmiş olduğu bilgiyi, 
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düşünce ve davranışlarını yönlendirmek üzere kullanabilmesidir 

(Özdevecioğlu, Akın, Karaca ve İştahlı, 2014). Duygusal zekâ, 

sevinç, üzüntü, korku veya nefret gibi duyguların farkına 

varılma ve akıl ile duyguları birbirinden ayırt edebilme 

kabiliyetine sahip olma olarak da ifade edilebilir (Edizler, 2010). 

Duygusal zekânın unsurları ile ilgili birden fazla görüş 

bulunmaktadır. Goleman’ ın ileri sürdüğü görüşe göre duygusal 

zekânın unsurları; duyguları algılama, duyguları özümseme, 

duyguları anlama ve yönetebilme, duygusal farkındalık, iç 

motivasyon, empati ve stres yönetimidir. 

 Öz bilinç: Bireyin kendi duygularının farkında olmasıdır 

(Töremen ve Çankaya, 2008). Karşılaşılan durum ve olaylar 

karşısında ne hissettiğini bilmek, duygularının farkında olmak 

duygusal zekânın temelini oluşturan en önemli unsurlarından 

biridir (Tuğrul, 1999).  

 Duyguları İdare Edebilmek (Öz Denetim): Bireyin 

öncelikle kendi duygularını daha sonra diğerlerinin duygularını 

kontrol ederek kişiler arası ilişkilerde karşılaştığı zorlukları 

aşabilme kabiliyetidir. Soğukkanlı davranmak, kendini 

sakinleştirebilmek ve rahat olmak örnek olarak gösterilebilir 

(Özdevecioğlu, Akın, Karaca ve İştahlı, 2014).  

 Kendini Harekete Geçirmek (Öz Motivasyon): 

Motivasyon, bireyin kendi duygu ve istekleri doğrultusunda 

belirli bir amacı yerine getirebilmek için harekete geçmesidir 
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(Somuncuoğlu, 2005). Bireyin kendini motive edebilmesi için 

duygularını tanıması ve bir amaç etrafında toplayarak kontrol 

edebilmesini gerekli kılmaktadır. (Tuğrul, 1999). 

 Empati (Başkalarının Duygularını Anlayabilme): Bireyin 

diğer kişilerle ilişki kurarak diğerlerinin duygularını 

anlayabilme kabiliyeti olarak ifade edilebilir. Sosyal 

sorumluluk, kişilerarası ilişki gibi alt boyutları bulunmaktadır 

(Büyükbayram ve Gürkan, 2014). Empati yeteneği gelişmiş 

insanlar başkalarının ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu ve 

kendisinden ne beklediğini bilme konusunda empati yeteneği 

gelişmemiş insanlara göre daha başarılıdır (Avşar ve Kaşıkçı, 

2010).  

 İlişkileri Yürütebilmek: İlişkileri yürütebilmek bireyin 

sosyal becerileri ile ilgilidir. Sosyal beceri ise bireyin kişiler 

arası etkili iletişim kurabilme ve bunu yönetebilme kabiliyetidir. 

Duygusal zekâsı yüksek bireyler hem kendi duygularını hem de 

karşıdakinin duygularını anlama kabiliyetine sahip olduğu için 

kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilmektedir (Doğan ve Demiral, 

2007). 

Duygusal zekâsı yüksek çalışanlar bireysel ve sosyal 

becerilerini iş hayatında uygulamada daha başarılı olmaktadırlar 

ve bunun sonucu olarak da gösterdikleri çabalar kuruma, kar 

olarak geri dönüş sağlayabilmektedir. Bir satış elemanının, gün 

boyunca aradığı müşterilerinden olumlu geribildirim alamadığı 
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düşünülürse, bu çalışan ya tüm umudunu yitirecek ve kendine 

olan güveni azalacak ya da her şeyin daha iyi olacağını 

düşünerek geçirdiği kötü günü unutacak, işine azimle devam 

edecektir. Bu satış elemanının ikinci seçeneği tercih etmesi onun 

duygusal zekâsının yüksek olduğunu göstermektedir ve bu 

eleman kurumunun başarısında etkin rol oynayacaktır (Doğan ve 

Demiral, 2007). 

Özellikle müşterilerle çevrimiçi iletişim kuran çağrı merkezi 

çalışanlarının kendi duygularını tanıma ve kontrol edebilme, 

diğerlerinin duygularını anlayabilme, kendini motive edebilme 

ve müşterilerle iyi ilişkiler kurabilme gibi duygusal zekâ 

becerilerinin gelişmiş olması çevrimiçi satış girişimciliği 

faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde oldukça 

önemli bir role sahiptir. Kendi duygularının farkında olma ve 

başkalarının duygularını anlayabilme gibi duygusal zekâ 

becerilerine sahip olmak girişimcinin temel kişilik özelliği risk 

almak, doğru zaman ve yerde doğru kararlar almak için uygun 

bir zemin sunmaktadır.  

1.2. Girişimci Kişilik Özellikleri 

Girişimciliğin geçmişi insanlık kadar eskiye dayanmaktadır. 

İlkel insanların günümüz girişimci kişilik özellikleri olarak ifade 

edilen risk alma, yaratıcılık, yenilik v.b birçok unsuru taşıdığı 

görülmektedir. Geçmişi bu kadar eskiye dayanan bir kavram 

olarak girişimcilik günümüzde de toplumların hem ekonomik 
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hem sosyal gelişiminin sağlanması açısından çok önemli bir 

yere sahiptir.  

Farklı kaynaklarda farklı bakış açıları yer almakla birlikte 

girişimcilik kavramı Fransız iktisatçı J.B. Say’ in girişimciliği; 

emek, sermaye ve doğal kaynaklardan oluşan üretim faktörlerine 

dördüncü faktör olarak eklemesiyle daha da önemli hale 

gelmiştir (Durukan,2006). 

Literatürde girişimcilikle ilgili birçok tanımlama mevcuttur. 

Bunlardan bazıları şu şekildedir; 

 Girişimci, bir ihtiyacı tespit ederek iş fikri oluşturan ve 

bu fikri uygulayabilmek için gerekli tüm riskleri üstlenerek 

işletmeyi kuran kişi olarak ifade edilebilir (Yıldırım, Demirel ve 

İçerli, 2011). 

 Girişimcilik, riskleri üstlenme, planlama, yönetme ve 

organize etme sürecidir (Kuvan, 2008) 

 Bireylerin, şu anda kontrol altında olan kaynakların 

dışında, fırsatların peşinde koşması olarak belirtilmektedir 

(Çiçeklioğlu ve Afşar, 2017) 

 Girişimcilik, temelde fırsatları keşfetmek, seçmek, 

yorumlamak ve daha sonra belirsiz bir ortamda yenilik yapma 

yeteneğidir (Bozkurt, 2013). 

Girişimcilik ile ilgili değişik tanımlar yapılsa da; risk alma, 

fırsatları yakalama, yeni bir iş kurma, yeni ürün üretme gibi 
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kavramlar açısından ortak bir görüş mevcuttur (Yüce, Meriç, 

2017).  

Girişimcileri sıradan insanlardan farklı kılarak kişisel 

girişimsel becerilerini tamamladığı kabul edilen bazı kişilik 

özellikleri vardır (Kuvan, 2008). Girişimcilik eğilimi gösteren 

bireylerin kişilik özellikleri incelendiğinde akademik literatürde 

daha çok şu kişilik faktörlerine değinildiği görülmektedir: 

özgüven, motivasyon, risk alma, liderlik, duygusal zeka, empati, 

başarı ihtiyacı, kontrol odaklılık, yenilikçilik, risk alma, 

belirsizliğe tolerans, kendine güven, harekete geçirici, ikna gücü 

olan, risk alan, esnek, yaratıcı, bağımsız, lider, hayal gücü 

gelişmiş, problem çözme becerisi, başarma ihtiyacına sahip 

olma vs. (Parlak, 2013). 

YÖNTEM 

 2.1. Araştırmanın Ana Kütle ve Örneklemi 

Araştırmanın ana kütlesini çeşitli illerde bulunan özel sektör 

çağrı merkezi çalışanları oluşturmaktadır. Yaşadığımız salgın 

nedeniyle çağrı merkezlerinde esnek çalışmaya geçilmiş olması 

yüz yüze anket olanağını ortadan kaldırmıştır. Bu doğrultuda 

araştırma grubuna çevrimiçi anket formu gönderilmiştir. Çeşitli 

illerde faaliyette bulunan çağrı merkezlerinde çalışan yaklaşık 

400 kişiye çevrimiçi anket formu gönderilmiştir. Ancak yoğun 

çalışma süreleri, ankete karşı olan önyargı ve anketi yüz yüze 
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yapma imkânın olmaması neticesinde 184 kişiden oluşan bir 

örnek büyüklüğüne ulaşılmıştır.  

2.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı iletişim, ikna, duyguları anlama 

ve kontrol edebilmenin iş performansını ve başarısını doğrudan 

etkilediği özel sektör çağrı merkezlerinde çalışanların duygusal 

zekâ becerileri ile girişimci kişilik özellikleri arasında ilişki olup 

olmadığını belirlemeye çalışmaktır. Aynı zamanda çalışanların 

demografik özellikleri ile değişkenler arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını belirlemektir. 

Çevrimiçi satış girişimciliği faaliyetlerinin yoğun olarak 

yürütüldüğü, yoğun çalışma koşulları ve buna bağlı olarak 

yoğun stres ve zaman baskısının bulunduğu son dönemde önemi 

giderek artan çağrı merkezlerinde, çalışanların duygusal zekâ 

becerileri ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı bir 

ilişki olacağı düşünülerek araştırmaya değer görülmüştür.  

2.3. Verilerin Değerlendirilmesi ve Sunulmasından 

Kullanılan Teknikler 

Araştırmanın konusu hakkında yapılan literatür araştırması 

sonucunda ileri sürülen hipotezlerin geçerliliklerini ortaya 

çıkarabilmek amacıyla hazırlanan anket formu toplam 56 

maddeden oluşmaktadır. Anket formu demografik bilgiler, 

duygusal zekâ ve girişimci kişilik özellikleri olmak üzere üç 
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ölçekten oluşmaktadır.  

Çağrı merkezi çalışanlarının duygusal zekâ düzeylerini 

ölçmek üzere Wong ve Law (2002) tarafından geliştirilen 

duygusal zekâ ölçeği kullanılmıştır. Farklı niteliklerde çok 

sayıda duygusal zekâ ölçeği bulunmasına karşın bu ölçeğin kısa 

ve anlaşılır olması tercih edilmesini sağlamıştır (Atilla, 2012). 

Girişimcilik özellikleri ölçeği olarak Hisrich ve Peters’ın 

girişimci özellikleri ölçeği geliştirilerek Hakan Kuvan tarafından 

oluşturulmuştur. Kuvan bu ölçeği “Örgün ya da Yaygın 

Eğitimin Girişimciler Üzerindeki Etkileri (Malatyalı 

Girişimciler Üzerine Bir Uygulama)” isimli uzmanlık 

çalışmasında kullanmıştır. Ölçekte yer alan girişimci kişilik 

unsurları (boyutları, faktörleri) şunlardır: Oto kontrol, bağımsız 

olma, risk alma, belirsizliğe tahammül, başarı ihtiyacı, kendine 

güven, yenilikçilik (Kuvan, 2008). 

2.4. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma ile ilgili ileri sürülen hipotezler şu şekildedir: 

H1: Katılımcıların duygusal zekâ becerileri ile girişimci 

kişilik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H2: Katılımcıların demografik özellikleri ile duygusal zekâ 

becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
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H3: Katılımcıların demografik özellikleri ile girişimci kişilik 

özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Verilerin çözümlenebilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki 

istatiksel analizler yapılmıştır. 

 Katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek 

için frekans analizi yapılmıştır. 

 Ölçeklerin güvenilirlik analizi yapılmış, verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediği test edilmiştir. 

 Çağrı merkezi çalışanlarının duygusal zekâ becerilerini 

ve girişimci kişilik özelliklerini belirleyebilmek için aritmetik 

ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. 

 Demografik özelliklerin duygusal zekâ becerileri ve 

girişimcilik özellikleri ile olan ilişkisini test edebilmek için t-

testi ve anova analizleri kullanılmıştır. 

 Çağrı Merkezi çalışanlarının duygusal zekâ becerileri ile 

girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin varlığının 

belirleyebilmek için Spearman Rho’s Korelasyon Analizi 

kullanılmıştır. 

3.1. Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan bireylere ait demografik ve ekonomik 

özellikler Tablo 1’de yer almaktadır. 

 



 141  

 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=184) 

Demografik Özellikler  Frekans (f) % 

Cinsiyet    

Kadın  101 54,9 

Erkek  83 45,1 

Toplam  184 100 

Medeni Durum    

Evli  38 20,7 

Bekar  146 79,3 

Toplam  184 100 

Yaş    

24 ve altı  77 41,8 

25-34  77 41,8 

35-44  27 14,7 

45-54  3 1,6 

55 ve üzeri  0 0 

Toplam  184 100 

Eğitim    

Lise  61 33,2 

Önlisans 36 19,6 

Lisans  80 43,5 

Lisansüstü  7 3,8 

Toplam  184 100 

Şimdiye Kadar 

Yaşamınızın Büyük 

Kısmını Geçirdiğiniz 

Yer 

  

Köy 23 12,5 

İlçe 43 23,4 

İl 118 64,1 

Yurtdışı 0 0 

Toplam  184 100 

Ailenizde Kendi İşine 

Sahip Olan Var mı? 

  

Evet  77 41,8 

Hayır  107 58,2 
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Toplam  184 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların % 54,9’ u 

kadınlardan ve % 45,1’ i erkeklerden oluşmaktadır. Ayrıca 

katılımcıların %43,5’i lisans mezunudur. Katılımcıların yaş 

ortalaması 24-34 arasında değişmektedir. Katılımcıların % 

64,1’i ilde yaşarken %58,2’ sinin ailesinde kendine ait iş yeri 

bulunmamaktadır.  

3.2. Güvenilirlik Analizi ve Sonuçları  

  Alfa katsayısına bağlı olarak yorumlanan ölçeklerin 

güvenilirliği aşağıdaki gibi yorumlanmaktadır (Çetinkaya, 2011, 

s.131). Buna göre Alfa değeri; 

0.00≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0.40≤α <0,60 ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür, 

0.60≤α<0.80 ise ölçek oldukça güvenilir, 

0.80≤α< 1.00 ise yüksek derecede güvenilirdir. 

Tablo 2: Duygusal Zekâ Güvenilirlik Analizi 

 

 

 

 Araştırma da kullanılan duygusal zekâ ölçeğinin alfa değeri 

güvenilirlik analizi sonucu 0,880 bulunmuştur. Duygusal zekâyı 

ölçmek üzere kullanılan ölçek yüksek derece güvenilirliğe 

Güvenilirlik Analizi 

Cronbach’s Alpha Madde Sayısı 

,880 16 
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sahiptir.  

Tablo 3: Girişimcilik Özellikleri Güvenilirlik Analizi 

 

 

Araştırma da bağımlı değişken olarak kullanılan girişimcilik 

özellikleri ölçeğinin alfa değeri 0,864 bulunmuştur. Buna göre 

ölçek yüksek derece de güvenilirliğe sahiptir. 

3.3. Ölçek Bazında Sorulara Verilen Cevaplarla İlgili 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Çağrı Merkezi çalışanlarının duygusal zekâ becerilerini ve 

girişimci kişilik özelliklerini belirleyebilmek için hesaplanması 

gereken tanımlayıcı istatistikler Tablo 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler 

 Ortalama Standart Sapma N 

Duygusal Zekâ  

Girişimcilik 

6,02 

4,09 

1,257 

1,204 

184 

184 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda elde 

edilen ortalamalara bakıldığında duygusal zekânın 6,02 

(katılıyorum) ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Buna göre 

ankete katılan özel sektör çağrı merkezi çalışanlarının duygusal 

zekâ becerilerine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Diğer 

yandan çalışanların girişimcilik özellikleri ile ilgili maddelere 

verdikleri cevaplara göre girişimci kişilik özellikleri ortalaması 

Güvenilirlik Analizi 

Cronbach’s Alpha Madde Sayısı 

,864 34 
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4,09 (katılmıyorum) olarak tespit edilmiştir. Buna göre ankete 

katılan özel sektör çağrı merkezi çalışanlarının girişimci kişilik 

özelliklerine sahip olmadığı düşünülmektedir. 

3.4. Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Değişkenler 

Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik T-Testi ve Anova 

Analizi 

Bu analizler ile katılımcıların duygusal zekâ becerileri ve 

girişimci kişilik özelliklerinin demografik özelliklerine göre 

değişip değişmediği incelenmiştir. Bu doğrultuda t testi ve 

anova (varyans analizi) analizi uygulanmıştır. 

3.4.1. Demografik Özellikler ve Duygusal Zekâ  

Katılımcıların duygusal zekâ becerilerinin demografik 

özelliklere değişip değişmediğini belirlemek için t-testi anova 

analizi kullanılmıştır. 

Tablo 5: Katılımcıların Duygusal Zekâlarının Demografik 

Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (t – Testi Tablosu) 

Grup 

İstatistikleri 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

t Anlamlılık 

Düzeyi 

Cinsiyet  Kadın   101  5,45 0,72759 -0,216 0,829 

Erkek  83 5,47 0,93838 

Medeni Durum  Evli  38 5,61 0,53445 1,292 0,198  

Bekâr  146  5,42 0,88462 

Tablo 5’ den görüleceği üzere katılımcıların cinsiyeti 

(p=0,829>0,05) ve medeni durumu (p=0,198>0,05) ile duygusal 

zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 
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Duygusal zekâ becerileri katılımcıların cinsiyetine ve medeni 

durumuna göre değişmemektedir. 

Tablo 6: Katılımcıların Yaşları ve Duygusal Zekâ Becerileri 

(Anova Tablosu) 

YAŞ N Ortalama F P 

24 ve altı 77 5,34  

 

1,257 

 

 

0,291 25-34 77 5,51 

35-44 27 5,67 

45-54 3 5,45 

Anket formunu dolduran katılımcıların yaşı ile duygusal zekâ 

becerileri (p=0,291>0,05) arasında yukarıdaki tabloda da 

görüldüğü üzere anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Katılımcıların yaşının duygusal zekâ düzeyini etkilemediği 

görülmektedir. 

Tablo 7: Katılımcıların Eğitim Durumları ve Duygusal Zekâ 

Becerileri (Anova Tablosu) 

EĞİTİM 

DURUMU 

N Ortalama F P 

Lise 61 5,40  

 

0,250 

 

 

0,861 Önlisans 36 5,45 

Lisans 80 5,52 

Lisansüstü 7 5,39 
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Katılımcıların eğitim durumu ile duygusal zekâ becerileri 

(p=0,861>0,05) arasında yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Katılımcıların eğitim 

durumu duygusal zekâ düzeyini etkilemediği görülmektedir.  

Tablo 8: Katılımcıların Yaşadıkları Yer ve Duygusal Zekâ 

Becerileri (Anova Tablosu) 

Yaşanılan Yer N Ortalama F P 

Köy 23 5,41  

1,753 

 

 

0,176 

 İlçe 43 5,67 

İl 118 5,39 

Katılımcıların yaşadıkları yer ile duygusal zekâ becerileri 

(p=0,176>0,05) arasında yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Katılımcıların 

yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer duygusal zekâ düzeyini 

etkilememektedir.  

3.4.2. Demografik Özellikler ve Girişimci Kişilik 

Özellikleri 

Katılımcıların girişimci kişilik özelliklerinin cinsiyet, medeni 

durum, ailede kendi işine/işyerine sahip bireylerin varlığına göre 

değişip değişmediğini belirlemek için t-testi analizi 

kullanılmıştır. 

Tablo 9: Katılımcıların Girişimci Kişilik Özelliklerinin 

Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (t – Testi 

Tablosu) 
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Grup  

İstatistikleri  

 N  Ortalama  Standart  

Sapma  

t Anlamlılık 

Düzeyi  

Cinsiyet  Kadın   101  2,3888  0,36873 -2,101  0,037 

Erkek  83 2,5202  0,47940 

Medeni 

Durum  

 Evli  38 2,3498 0,36511 -1,602 0,111 

Bekâr 146 2,4736 0,43814 

Ailede Kendi 

İşine/İşyerine 

Sahip Birey 

Evet  77  2,4950 0,48849 1,271  0,205 

 Hayır 107  2,4142 0,37368 

Tablo 7’ dan görüleceği üzere katılımcıların cinsiyeti 

(p=0,037<0,05) ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla 

girişimcilik özelliklerine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Medeni durum (p=0,111>0,05) ve aile de kendi işine/işyerine 

sahip bireylerin olması/olmaması (p=0,205>0,05) ile girişimci 

kişilik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

Tablo 10: Katılımcıların Yaşları ve Girişimci Kişilik Özellikleri 

(Anova Tablosu) 

YAŞ N Ortalama F P 

24 ve altı 77 2,54  

 

2,588 

 

 

0,055 25-34 77 2,38 

35-44 27 2,34 

45-54 3 2,48 

Anket formunu dolduran katılımcıların yaşı ile girişimci 

kişilik özellikleri (p=0,055>0,05) arasında yukarıdaki tabloda da 
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görüldüğü üzere anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

Tablo 11: Katılımcıların Eğitim Durumları ve Girişimci Kişilik 

Özellikleri (Anova Tablosu) 

EĞİTİM 

DURUMU 

N Ortalama F P 

Lise 61 2,51  

 

1,063 

 

 

0,366 Önlisans 36 2,43 

Lisans 80 2,39 

Lisansüstü 7 2,57 

Katılımcıların eğitim durumu ile girişimci kişilik özellikleri 

(p=0,366>0,05) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Katılımcıların eğitim durumunun girişimci kişilik özelliklerini 

etkilemediği görülmektedir.  

 Tablo 12: Katılımcıların Yaşadıkları Yer ve Girişimci 

Kişilik Özellikleri (Anova Tablosu) 

Yaşanılan Yer N Ortalama F P 

Köy 23 2,40  

0,169 

 

 

0,844 

 İlçe 43 2,44 

İl 118 2,45 

Katılımcıların yaşadıkları yer ile girişimci kişilik özellikleri 

(p=0,844>0,05) arasında yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Katılımcıların 

yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yer girişimci kişilik 

özelliklerini etkilememektedir. 
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3.5.5. Spearman Rho’s Korelasyon analizi 

Araştırma modelinde H1 hipotezinin test edilmesi için 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Veriler normal dağılım 

göstermediği için Spearman Rho’s Korelasyon Analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 14’ de gösterilmiştir: 

Tablo 13: Duygusal Zekâ ve Girişimci Kişilik Özellikleri 

Arasındaki İlişki 

 Duygusal Zekâ  Girişimci Kişilik Özellikleri 

Duygusal Zekâ    1  0,129 

Girişimci Kişilik 

Özellikleri 
0,129 1  

Korelasyon analizi sonuçlarına göre duygusal zeka ve 

girişimci kişilik özellikleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı 

zayıf bir ilişki bulunmuştur. Buna göre zayıf bir ilişki olsa da 

duygusal zekâ becerilerine sahip olan bireylerin girişimci kişilik 

özelliklerine de sahip olduğunu söylemek mümkündür. Çağrı 

merkezi çalışanlarının duygusal zekâ becerileri geliştirilerek risk 

alabilen, bağımsız, otokontrolü yüksek, yenilikçi çevrimiçi satış 

girişimcilerinin kazanılması sağlanabilir. 

SONUÇ  

 Giderek önemi artan girişimcilik faaliyetlerinin başarılı 

olması için öncelikle girişimcilerin bu işi yapabilecek yetenek 

ve beceriye sahip olup olmadığının bilinmesi ve bu becerilerin 

birçok faktöre bağlı olarak geliştirilmesi oldukça önem arz 
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etmektedir. Bu noktada duygusal zekâ becerilerine sahip olmak 

başarılı girişimci özelliklerini kazanmak için önemli bir araç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Bu çalışmada duygusal zekâ ile girişimci kişilik 

özellikleri arasındaki ilişki test edilmiştir. Aynı zamanda 

katılımcıların demografik özellikleri ile değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda öncelikle ölçeklerin güvenirlik analizleri 

yapılmıştır. Ardından demografik özellikler ile değişkenler 

arasındaki ilişkiyi test edebilmek için t-testi ve anova analizleri 

yapılmıştır. Analiz sonucuna göre özel sektör çağrı merkezi 

çalışanlarının demografik özellikleri ile duygusal zekâ becerileri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Demografik özellikler 

içerisinde yer alan cinsiyet ile girişimci kişilik özellikleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre katılımcıların 

girişimci kişilik özellikleri cinsiyete göre değişmektedir. 

Ortalamalarına bakıldığında erkeklerin kadınlara göre girişimci 

kişilik özelliklerine daha fazla sahip olduğu görülmüştür. 

Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan 

korelasyon analizi sonucuna göre değişkenler arasında pozitif 

yönlü zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. 

 Araştırmanın çevrimiçi anket yoluyla yapılmasından 

dolayı istenilen büyüklüğe ulaşamaması en büyük kısıtı 

oluşturmaktadır. Türkiye’ de 8 bin istihdama sahip çağrı 
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merkezi sektörünü kapsayacak bir çalışma yapılması ile daha 

güvenilir sonuçların elde edilmesinin sağlanacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca özel sektör çağrı merkezlerinde 

çalışanların çevrimiçi satış girişimciliği faaliyetlerinde başarılı 

olması öncelikle girişimcilik özelliklerine sahip olmasıyla 

ilgilidir. Bu noktada çalışanların temel girişimcilik özelliklerini 

kazanmasında duygusal zekâ becerilerinin geliştirilmesinin 

gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çağrı merkezinde 

çalışanların duygusal zekâ becerilerinin geliştirilmesi için 

düzenli aralıklarla eğitim, seminer, konferans gibi etkinliklerin 

yapılmasının girişimcilik özellikleri kazanılmasına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca konu ile ilgili ileride 

yapılacak çalışmalarda girişimcilik özellikleri duygusal zekânın 

alt boyutları ile birlikte ele alınabilir.  
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Özet 

Kalite, müşterinin gereksinimleri ile tanımlanmaktadır. Toplam Kalite 

Yönetiminde (TKY) üst yönetim, kaliteyi geliştirmek için doğrudan 

sorumluluğa sahip olmaktadır. Rekabet avantajı yaratmak ve sürdürmek için 

işletmeler sürekli yenilik yapmak zorunda kalmaktadır. İşletmelerin 

sürdürülebilirliği, bu konsepti destekleyen ortak bir kalite yaklaşımının 

benimsenmesine bağlı olmaktadır. 

İşletmeler kaynaklarını verimli kullanmalı, müşteri gereksinimlerini ve 

beklentilerini karşılamak için TKY esaslarını kullanmalıdır. Bunlar yönetim 

liderliği, müşteri/tüketici odaklı çalışma, çalışanların sürece katılımının 

sağlanması, örgütün sürekli olarak kendini yenilemesi/gelişimi, bilgi 

kullanımının etkinleştirilmesi, müşteri odaklılık, eğitim ve tedarikçilerle 

ilişkiler olmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle çeşitli alanlarda büyük 

değişiklikler gözlenmektedir. Bu değişikliğe uymak için işletmelerin daha 

fazla verimlilik ve rekabet avantajı elde etmek için stratejilerini genel kalite 

kavramına uyarlamaları gerekmektedir.  

İşletmelerin sürdürülebilir olması aynı zamanda müşterilerin değişen ihtiyaç 

ve beklentilerini de karşılamaktadır. Bunu başaran işletmeler rakiplerinden 

daha güçlü olabilmektedir. Kalite, amaçlanan kullanıma, teknolojik 

gelişmelere, tüketici ihtiyaçlarına ve değerlendirme kararlarına göre farklı 

şekillerde belirlenmektedir. Bu esasları gerçekleştirmek için günümüzde 

bilişim sistemlerinden yararlanılmaktadır.  

mailto:gulmennuran@hotmail.com


 155  

 

Çalışmanın amacı çok boyutlu bilgi sistemi kullanımının TKY yapısına 

etkisinin incelenmesidir. Nitel yöntem kullanılmıştır. Dünya çapında binlerce 

şirketin yeni süreçleri uygulamak, kalitelerini yönetmek ve kontrol etmek için 

TKY'yi ve bu yönetim araçlarını kullanması şaşırtıcı değildir. Şirketlerde 

TKY uygulanmasıyla üretimin artması, maliyetlerin düşmesi beklenebilir.  

Bu çerçevede TKY, bir kuruluşun ürün veya hizmetlerinin iyileştirilmesini 

sağlamak için organizasyonu yönlendirmek ve kontrol etmek için koordine 

edilmiş herhangi bir faaliyet olmaktadır. TKY’de şirketin müşterilerinin, 

ihtiyaçlarını, zorluklarını, arzularını derinlemesine tanımak çok önemli 

olmaktadır. Bu nedenle bilişim sistemlerinin etkin kullanılması veri 

madenciliğiyle önemli çıkarımlar sağlamaktadır. Daha sonra 

organizasyonlardaki kalite merkezlerini veya sektörleri yönetmek için seçilen 

bilişim sistemi etkin bir şekilde kullanılabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bilişim sistemleri, Toplam kalite yönetimi, Kalite, 

Bilişim teknolojileri ve verimlilik. 
 

EFFECT OF INFORMATION SYSTEMS 

USAGE ON TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

STRUCTURE 

Abstract 

Quality is defined by the customer's requirements. In Total Quality 

Management (TQM), top management has direct responsibility for improving 

quality. Regardless of the industry, businesses should gain competitive 

advantage over their competitors in the market. Therefore, businesses must 

constantly innovate to create and maintain competitive advantage. In short, 

the sustainability of businesses depends on the adoption of a common quality 

approach that supports this concept. 

All businesses should use their resources efficiently and use TQM principles 

to meet customer needs and expectations. These can be defined as 

management leadership, customer/consumer oriented work, ensuring the 

participation of employees in the process, continuous self-

renewal/development of the organization, enabling the use of information, 

customer orientation, training and relations with suppliers. On the other hand, 

major changes are observed in various fields with the effect of globalization. 

To comply with this change, businesses need to adapt their strategies to the 

general concept of quality to gain more efficiency and competitive 

advantage.  

Businesses need to be sustainable and not only meet the needs of 
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manufactured goods and services, but also meet the changing needs and 

expectations of customers. Businesses that achieve this can be stronger than 

their competitors. Quality is determined in different ways according to 

intended use, technological developments, consumer needs and evaluation 

decisions. In this context, information systems are used today to realize these 

principles.  

The aim of this study is to examine the effect of the use of multidimensional 

information system on the structure of TQM.  

Ensuring quality is never a simple (nor easy) job in a company. Therefore, it 

is not surprising that thousands of companies worldwide use TQM and these 

management tools to implement new processes, manage and control their 

quality.  

In this context, TQM can be defined as any coordinated activity to direct and 

control an organization to ensure the improvement of an organization's 

products or services. It is very important to know the company's customers' 

needs, challenges and desires in depth in TQM. Therefore, effective use of 

information systems provides important inferences with data mining. Then, 

the information system chosen to manage quality centers or sectors in 

organizations can be used effectively.  

 

Keywords: Information systems, Total quality management, Quality, 

Information technologies and productivity. 
 

GİRİŞ 

Bilişim sistemleri ve toplam kalite yönetimi (TKY) çoğu 

kuruluş üzerinde önemli ölçüde etkili olmaktadır.  Bununla 

birlikte, özellikle TKY'nin bilişim sistemlerinden etkilendiği 

şekilde, ikisi arasındaki ilişki üzerine köklü bir deneysel 

araştırma bulunmaktadır. Bu çalışma, bilişim sistemleri 

kullanıcılarının TKY boyutları üzerinde daha büyük bir etki 

algıladığını göstermektedir 

Günümüzde tüketici pazarlarından gelen yeni talepler, 

toplumun taleplerindeki uzun süren dengesizlikler, 

küreselleşme, artan rekabet gücü, teknolojik evrim ve kıt 

kaynaklar için rekabet gibi faktörler, organizasyonları yönetme 
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yolunda önemli değişiklikler talep etmiştir. 

Küreselleşmeyle birlikte, şimdi daha geniş bir seçenek 

yelpazesine sahip müşteriler, esas olarak şirketler arasında 

rekabet gücü yaratan sunulan ürün ve hizmetlerin kalite-fiyat 

oranı nedeniyle daha fazlasını seçmeye başlamaktadır. 

Geçtiğimiz on yılda, kuruluşlar zaman içinde doğrudan kalite 

yönetimi ile ilgili süreçlerini ve sonuçlarını iyileştirmeye 

çalışmışlar. 

Herhangi bir kuruluşun arzusu hayatta kalmaktır. Şirketler, 

karmaşık ekosistemlerin bir parçası olan, etkileşimde bulunan ve 

bağımlı olan açık sistemler olmaktadır. Bu sistemleri yönetmek 

için, uygun yöntem ve araçları kullanarak kaynakları etkili ve 

verimli bir şekilde planlamak, düzenlemek, kontrol etmek ve 

yönlendirmek gerekmektedir.  

Müşteri odaklı kalite programları ile kalite, maliyeti düşürür 

ve müşteriler için güçlü bir ürün farklılaşması haline gelebilir. 

Başarılı olmak için firmalar kaliteyi stratejik süreçlerinin önemli 

bir parçası olarak görebilmelidir. Toplam Kalite (TK) zorlu bir 

rekabet gücü aracı sayılmaktadır. Bu nedenle TKY'yi bu rekabet 

gücü açısından tanımlamak önemli olmaktadır. Mümkün 

olduğunca basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, rekabet 

edebilirlik rekabet edebilmenin kalitesidir, bu da iki anlama 

gelebilir:  

 Müşterileri zaten elde tutma ve kaybetmeme kapasitesi  
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 Yeni müşterileri çekme ve kazanma kapasitesi Toplam 

Kalite Yönetimi (TKY),  

TKY'de pazarlama departmanı, pazar anketini kullanarak 

müşteri beklenti verilerini toplar ve ürün geliştirme ve tasarım 

departmanına sunmaktadır. Ürün geliştirme ve tasarım 

departmanı sırayla, pazarlama departmanının sağladığı hedef 

müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine en iyi şekilde uyacak 

şekilde seçilmiş çeşitli ürünler tasarlar ve çizimleri imalat ve 

montaj için üretim bölümüne iletmektedir. Daha sonra üretim 

departmanı, ürünleri tasarım özelliklerine göre parçalar ve 

monte etmektedir. Kalite kontrol departmanı, parça ve 

montajların ürün tasarımı spesifikasyonlarına göre 

üretildiğinden emin olmak için üretimi ve montaj süreçlerini 

düzenli olarak izler ve denetlemektir. Ambalaj ve dağıtımın 

sorumluluğu, ürünü hasarsız ve tam zamanında müşterilere 

paketlemek ve teslim etmektir. 

Birçok Toplam kalite Yönetimi (TKY) uygulaması, TKY 

taraftarlarının vaat ettiği uzun vadeli, önemli kazanımları elde 

edememiştir. Akademisyenler ve uygulayıcılar bu 

başarısızlıkları doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sistemleri 

(BS) tarafından TKY çabalarına yetersiz destekle 

ilişkilendirilebilecek farklı nedenlerden sorumlu tutmaktadırlar. 

Bilişim Sistemleri (BS), TKY altyapısının önemli bir parçası 

olmakla birlikte, destekleyici rolü çoğunlukla kuralcı TKY 
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literatüründe fazla ilgi görmemiştir. BS ve TKY, nihai hedefleri 

ile temel felsefeleri ve yönetim sistemlerinde önemli derecede 

ortak bir ortaklığa sahip olmaktadır. Başarıları, her birinin etkili 

planlanması ve uygulanmasına bağlıdır. Bu makale, ikisi 

arasında bağlantı kurmak için önerilen bir çerçeve sunmaktadır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Bilişim Sistemleri Tanım ve Örgütsel Hedefler 

Günümüz iş ortamında faaliyet gösteren herhangi bir 

organizasyonda bilişim sistemlerinin oynayacakları hayati ve 

kritik rolleri bulunmaktadır. Zamanında ve etkili kararlar 

vermenin ve yönetimin iş süreçlerini daha iyi anlaması 

iyileştirmesi ve müşterilere daha iyi hizmet vermesi için anahtar 

itici güçler sayılmaktadır. Yönetim bilişim sistemlerinin, uygun 

şekilde tasarlanması ve kullanılması durumunda, karar vermeyi 

kolaylaştırarak şirkete ek bir avantaj getirebileceğini ve her 

kurumun arzusu olan rekabet avantajı olarak hizmet 

edebileceğini söyleyebiliriz (Alpdemir, 2003). 

Yönetim bilişim sistemlerinin herhangi bir kuruluşta oynadığı 

çeşitli roller bulunmaktadır. İlk rol iş süreçlerini 

desteklemektedir. Bu rolün en yaygın örneği envanter yönetimi, 

sipariş teslimat yönetimi ve tedarik zinciri yönetim sistemi 

olmaktadır. Bu tür sistemler günlük iş süreçlerini ve işlemi daha 

verimli hale getirmeye yardımcı olarak ve çalışanların 

müşterilere daha fazla hizmet vermesini sağlayarak etkili bir yol 
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olmaktadır (O’brien ve Marakaş, 2005). 

Bilişim sisteminin diğer rolü, karar vermeyi desteklemektir, 

yani bilgi sistemlerinin oynadığı en önemli rollerden biridir, 

farklı düzeylerdeki çalışanların günlük iş süreçlerinde hizmet 

sunmaları ve en üst düzey yöneticilerin ihtiyaç duydukları 

kararlar almaları gerekmektedir. Gelecekteki işler için stratejik 

olarak önemli olan kararlarını vererek,  iyi yönetilen ve etkin bir 

şekilde tasarlanmış bir bilgi sistemi, düzenli iş işlemlerinde orta 

düzeyde yönetimde olsun ya da gelecekteki karar vermeyle ilgili 

olsun, her iş düzeyinde karar vermeyi desteklemektedir. Bilişim 

sistemleri bu nedenle stratejik olarak önemlidir; bilgi sistemleri 

her zaman yönetime doğru bilgiyi sağlamada yardımcı 

olmaktadır (Stefansson, 2002: 135-146). 

Günümüz organizasyonunda bilişim sistemlerinin bir diğer 

rolü sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamaktır.  Herhangi bir 

endüstri bilişim sisteminde iki yolla rekabet avantajı kaynağı 

olabilir, biri kayıt ve daha sonra müşteriler, satın alma 

davranışları, demografik özelliklerine göre ürün tercihleri, bu 

bilgiler ayrıca ürünü geliştirmek, doğru müşterilere doğru ürünü 

sunmak ve ilişki pazarlaması için kullanılabilir. Öte yandan aynı 

bilgiler yönetimle, işletme ile ilgili doğru değişiklikleri ve 

kararları vermek ve ürünlerini rekabette bir adım öne çıkarmak 

için kullanılabilir (Barros, 2004). 

Üst düzey organizasyonda dört ana bilişim sistemi var 



 161  

 

sayılmaktadır: (Grimshaw, 1999).  

 Üst yönetime stratejik bilgi sağlayan Yönetici Destek 

Sistemi,  

 Bir sonraki aşamada da iş alanı ile ilgili orta yönetime 

bilgi veren Karar Destek Sistemi,  

 Orta düzeyde karar alma, aynı düzeyde kullanıcılara iç ve 

dış müşteri ve çalışan bilgileri veren Yönetim Bilişim Sistemi,  

 Temel yönetim kademesinde günlük iş operasyonlarını 

desteklemek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış İşlem Destek 

Sistemi bulunmaktadır. 

Bilişim sistemi çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bunlar 

insan kaynakları, donanım ve yazılım bileşenleri, veri ve ağ 

kaynakları olmaktadır. Donanım ve yazılım kaynakları hakkında 

konuşursak, bilginin gelecekteki ihtiyaçlarını korurken herhangi 

bir bilgi sisteminin donanım bileşenlerine karar verilmesi ve 

tasarlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Aynı durum sistemin 

yazılım bileşeni parçaları için de geçerlidir; bu bölümler 

genellikle kuruluşun mevcut ihtiyaçlarını koruyacak şekilde 

tasarlanmıştır.  Bir süre sonra bilgi ihtiyacı değiştiğinde veya 

genişlediğinde kuruluşların sorunlarla karşılaşması 

gerekmektedir (Van Der Aalst,  Ter Hofstede  ve Weske, 2003: 

1-12).  

Sistemin veri ve ağ bileşenleri için aynı kurallar geçerli 

olmaktadır. Ağlar aynı zamanda kuruluşun gelecekteki aynı 



 162  

 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanır ve her yönetim 

düzeyinde olduğu gibi tüm yönetim seviyelerinin bilgi 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak veri yönetim sistemleri de 

yapılmaktadır. Düzeyinde farklı bilgi ihtiyaçları olmakta, veri 

yönetim sistemi esnek olmalı ve her türlü bilgi ihtiyacını 

karşılayacak kadar güçlendirilebilmelidir. 

Benzer şekilde, bu sistemler organizasyonun iç verimliliğini, 

daha iyi stok yönetimini, tam zamanında hammadde teslimini ve 

bu bilgi sistemi tarafından toplanan verilerle sürekli öğrenmeyi 

artırabilir. İyi entegre, bir bilgi sisteminin organizasyonun 

işlerini geliştirmesine yardımcı olabileceğinin sadece birkaç 

örneği olmaktadır. Süreçleri ve maliyetleri azaltmak ve bir 

deneyim öğrenme kaynağı olmaktadır. Bilgi yönetimi kavramı 

bu kavramın sadece bir devamıdır, bu şekilde modern 

organizasyonlarda bilgi sistemi stratejik olarak, silah olarak 

kullanılabilir (Van Der Aalst, Ter Hofstede, ve Weske, 2003: 1-

12). 

Bilişim sisteminin (BS) başarısı veya başarısızlığı, 

kullanıcıların güçlü katılımı da dahil olmak üzere yalnızca 

teknolojik olanların yanı sıra diğer yönleri de içeren kendi 

uygulama süreciyle ilişkili olabilir.   BS'ye yapılan yüksek 

yatırımlar inovasyon anlamına gelebilir. Aynı zamanda israf da 

olabilir. Çok az harcama ihtiyatla eşanlamlı olabilir ama aynı 

zamanda gecikebilir. O zaman sağduyuya dikkat etmek 
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kalmaktadır. Çünkü BS konularında önemli olan ne kadar 

harcandığı değil, nasıl harcandığı olmaktadır. Bu nedenle BS 

kararlarının alınması zordur ve yüksek maliyetler içerebilir.  

Sonuçlar her zaman tatmin edici ve kısa vadede olmamaktadır. 

BS, bilginin işlenmesinde dinamik süreçleri desteklemek için 

önemli olsa da, değeri bilgiye ve onun (bilginin) kurumlarda 

oynadığı role bağlı bulunmaktadır. BS profesyonellerinin sahip 

olduğu çok yaygın ve ciddi bir önyargı, yeni ekipman, yazılım 

lansmanları ile teknolojik gelişmelerden etkilenmektir. Bir 

kuruluşta yürütülen faaliyetlerin çoğu, hedefleri ile ilgili olabilir.  

Bu yaklaşımda örgüt, onu oluşturan parçaların birbiriyle 

etkileşime girdiği şekilde çevre ile etkileşime giren açık bir 

sistem olarak görülebilir. Böylece denge arayışı, kendi kendine 

destek ihtiyacı (hayatta kalma için) ana örgütsel hedefi, resmi 

hedefler kadar önemli bir güç oluşturabilir. 

1.2. Kalite ve Kalite Yönetimi 

Bir organizasyona başarılı bir şekilde liderlik etmek ve 

hareket etmek için, onu şeffaf ve sistematik bir şekilde 

yönlendirmek ve kontrol etmek gerekmektedir. Başka bir 

deyişle, kuruluş, yalnızca iyi bir iç ve dış iletişim, belge ve 

bilgilerin bütünlüğü sayılmaktadır. İç ve dış çevrede birbiriyle 

ilişkili veya birbirine bağımlı süreçlerin yönetimi yoluyla 

müşterileri tatmin ederse hayatta kalmasını garanti etmektedir. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için şirketlerin 



 164  

 

maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve müşterileri 

memnun etmek için kalite yönetimine ihtiyaçları olmaktadır 

(Anderson, ve Sohal,  (1999).  

Kalite yönetimi için,  yazarlar tarafından kuruluşun 

performansını iyileştirmesi için sekiz ilke belirlenmiştir. Bu 

ilkeler şunlardır: Müşteri odaklılık; liderlik; İnsanların katılımı; 

Süreç yaklaşımı; Yönetime sistemik yaklaşım; Sürekli 

iyileştirme; Tedarikçi ilişkilerinde karar vermeye ve karşılıklı 

faydalara gerçek yaklaşım denilmektedir (Oakland,  2014).   

Örgütlerin performansta mükemmelliğe ulaşması için 

aşağıdaki temel ilkelerin uygulanması gerektiğine 

inanılmaktadır bunlar (Perdomo-Ortiz, González-Benito, ve 

Galende,  2006: 1170-1185).  

 Sistemik düşünme;  

 Örgütsel öğrenme;  

 Yenilik kültürü;  

 Liderlik ve amaç sabitliği;  

 Süreçlere ve bilgiye göre yönlendirme;  

 Geleceğin vizyonu;  

 Değer üretimi;  

 İnsanlara değer vermek;  

 Müşteri ve pazar hakkında bilgidir.  

Tarihsel olarak, kalite ile ilgili kaygı, insanın önceden tarihte 

üretmeye başlamasından bu yana var olmuştur. Bununla birlikte, 
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kalite gelişiminin dört temel dönemi ayırt edilebilir. Mello'ya 

göre bunlar (Mello, 2011) : 

 Denetim Süreci: Seri üretimin ortaya çıkmasından bu 

yana (bilimsel yönetimin başlangıcı) şirkette kalite kontrol 

süreci olarak benimsenen ilk resmi düzenli faaliyet olmaktadır. 

Ürünün bir standarda uygunluğu ve işlemin analizi yapılmadan 

bitmiş ürünün muayenesini ifade etmektedir. 

 İstatistiksel Kalite Kontrol: Bir modeldeki 

varyasyonların olasılıklarının istatistiksel kontrolü ve kabul 

edilebilir dalgalanmaların belirlenmesi ile günlük üretimin 

izlenmesi ve değerlendirilmesine dayanmaktadır. İstatistik 

tabanlı örnekleme teknikleri burada ortaya çıkmaktadır. 

 Kalite Güvencesi: Teşkilatın tüm sektörlerinin hata 

önleme, katılım ve entegrasyonuna odaklanmayı ifade 

etmektedir.  

 Toplam Kalite Yönetimi: Yönetim, şirketin tam katılımı 

ve ISO standartlarının ortaya çıkmasına odaklanmayı ifade 

etmektedir 

Bu şekilde, çeşitli uzmanların düşüncelerinin birleşmesiyle, 

temanın bütünsel bir görüşüne sahip olmak için bazı temel 

noktaları olgunlaştırmak mümkün olmaktadır.  Kaliteyi garanti 

etmek için, yöntem ve araçların kullanımının sinerjistik bir 

toplamının oluşturulması, yani yöntemin doğru araçlarla 

kullanılmasıyla ilgili problemlerin çözülmesi gerekmektedir. 
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Rutin yönetim, bir şirketin tüm çalışanlarının çalışma rutininde 

mevcut olan operasyonel faaliyetleri ile ilgili sayılmaktadır. 

Yönergeler ile yönetim, yöneticilerin şirketlerin stratejik 

planlamasıyla entegre bir şekilde kararlar almalarını ve 

faaliyetleri kontrol etmelerini sağlamaktadır. Herkesin 

çabalarına odaklanan ve organizasyonda hedeflere ulaşılması 

için derin değişiklikler gerektiren bir sisteme sahip olmaktadır. 

Kılavuz ilkeler tarafından yapılan yönetimin yalnızca işyeri 

yönetimi iyi anlaşıldığında ve yaygın olarak uygulandığında 

tamamen verimli olduğu gösterilmektedir. 

Standardizasyon, üretim süreçlerinin birleştirilmesi veya bir 

hizmetin sağlanması olarak anlaşılabilir, yani gerçekleştirilmesi 

için seçilen tek bir yol var olmuştur. Şirketler için 

standartlaştırma, her zaman aynı sonucu elde etmek için her 

zaman aynı şekilde belirli bir görevi yapmak anlamına 

gelmektedir. Ek olarak, bu tür prosedürlerin etkili bir şekilde 

takip edildiğinden emin olmak anlamına gelmektedir. Bu da hata 

olasılığını en aza indirerek istenen sonuçları korumaktadır. 

Standartlaştırmanın basit bir örneği, taşıma, nasıl monte 

edileceği, güvenlik sorunları vb. hakkında bilgi sağlayan belirli 

ekipmanların kullanımıyla ilgili talimatlar olmaktadır 

(Androniceanu,  2017: 61-78).  

Standardizasyon hakkında konuşurken normalleşme de 

vurgulanabilmelidir. Ürün ve hizmetlerin standart kabulünü 
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garanti etmek için sertifikasyon yoluyla kalitenin 

standardizasyonu gerekmektedir. Bu standart tanınmıştır ve 

birçok şirketin ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet 

göstermesine izin vermektedir. Standardın, başka bir süreçten 

bağımsız olarak, şirketi belirlenen asgari kabul ve sipariş 

standardını takip etmeye zorladığı düşünülebilir ( Siva,  Gremyr,  

Bergquist,  Garvare, Zobel,  ve Isaksson,  2016: 148-157). 

Düzgün uygulandığında ve entegre edildiğinde, standartlar ve 

normlar kuruluşun ürün ve süreçlerinin kalitesi için bir kalkan 

oluşturmaktadır. Bunun için örgütsel yönetimin en iyi 

biçimlerinin uygulanmasını yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak 

için stratejiler formüle etmek gerekebilir. 

1.3. Kalite Yönetim Stratejisi 

Strateji, Yunan kökenli bir kelime olmaktadır. Sanayi 

Devrimi'nden (insanın makine veya başka bir enerji türü ile 

değiştirilmesi) ve İdare biliminin evrimi yoluyla, İkinci Dünya 

Savaşı'nda küresel bir boyut kazanarak strateji kavramı 

gelişmiştir. Organizasyonel Strateji veya Stratejik Planlama, 

organizasyon hedeflerine ulaşma yolu olarak 

kavramsallaştırılan, organizasyonun geleceğine odaklanan ve 

uzun vadeye yönelik iş senaryosunda ortaya çıkmaktadır. 

Stratejik Planlama, şirketlerin geleceklerini seçmek ve inşa 

etmek için harekete geçtikleri süreç sayılmaktadır. Görevi, 

şirkete hayatta kalması için gerekli sonuçları elde etmek için 
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çalışma yolunu önermek ya da günlük operasyonları, 

organizasyonun pazarda rekabetçi kalacak şekilde 

değiştirmektir. Bu eylem, işin sürdürülmesi için belirleyici 

öneme sahip olan sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirliği 

mümkün kılmaktadır (Bourke,  ve Roper, 2017: 1505-1518).   

Stratejik planlama, şirketin misyonunun ve devamlılığının 

yerine getirilmesini sağlama öncülüne sahip olmaktadır. 

Kısacası, şirketin pazardaki eylemi için tüm temelleri ve 

yönergeleri belirleyerek, esneklikle kullanılması tavsiye edilen 

resmi bir yapıya sahip bulunmaktadır. Stratejik Planlama, 

pazarın sunduğu fırsattan yararlanmak için stratejik bir plan 

oluşturan bir belge sayılmaktadır (Khafizov, ve Galimov, 2017). 

Sürekli iyileştirme stratejileri ile ilgili olarak, kaynaklara 

öncelik vermek ve özellikle müşterilere bağlı olanlar olmak 

üzere kuruluşun performansını iyileştirmek için gerekli yapıyı 

sağlamak üzere Altı Sigma yöntemi (Altı Sigma) dahil edilebilir. 

Altı Sigma stratejisi, genellikle kullanılan veya kuruluşta 

halihazırda uygulanmış olan tüm kalite araçlarını dikkate alarak, 

bunları uyumlu hale getirerek ve fazlalığı azaltmak için zorlu 

hedefler belirleyebilir. 

Altı Sigma Motorola şirketi tarafından 1980'lerde kaliteyi 

etkili bir şekilde iyileştirme yöntemi olarak oluşturulmuş ve 

geliştirilmiştir. Metodolojinin temeli aşağıdakilerle karakterize 

edilmektedir (Çalışkan, 2006: 60-75). : 
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- Tanımlama - Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini kesin 

olarak tanımlayın; ve müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini 

kuruluşun olanaklarına göre proje ve süreçlere dönüştürmek. 

- Ölçme - Bu aşamada, sürecin her aşamasının 

performansını, zayıflık ve güçlü yanları belirleyerek doğru bir 

şekilde ölçmek gerekebilir. 

- Analiz - Müşterilere hizmet etmek, yani sorunların 

nedenlerini bulmak için süreçlerde nelerin eksik olduğunu 

belirlemektedir. 

- Kontrol - Kalıcı bir değerlendirme ve kontrol sistemi 

oluşturmaktır. 

1.4. TKY ve Bilişim Sistemleri 

Toplam Kalite Yönetimi için bilgi teknolojisi çoğu kuruluşta 

önemli ölçüde uygulanmış ve her biri geniş bir şekilde 

araştırılmıştır. Birçok kuruluş, Toplam Kalite Yönetiminde 

bilişim sistemlerini tanıtarak daha iyi ürün ve hizmetler 

sunmaktadır. Küresel rekabet iş dünyasında kalitenin rolünü 

artırırken, rekabet organizasyona baskı yaratmaktadır. Bu 

zorluklar ve baskılar, kuruluşun uzun vadede hayatta kalması 

için kalite gelişimine yeniden odaklanmıştır (Kiran,  2016).  

Teknoloji, zenginleştirilmiş işler ve artan iş memnuniyeti ile 

sonuçlanan bir kolaylaştırıcı mekanizma görevi görmektedir.  

TKY, kaliteyi sağlamak için müşteri odaklı uygulamalar için 

bir yönetim ve varlık felsefesi olmaktadır. TKY ilkesi, 
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uygulamaları ve teknikleri, bilgi sistemi, pazarlama, finans, 

araştırma ve geliştirme de dahil olmak üzere, bir kuruluş 

içindeki tüm işlevlere uygulanabilir. BS'nin iş performansı 

üzerindeki etkileri sıkça araştırılmış ve rapor edilmiştir (Psomas,  

ve Antony,  2017).  

Örneğin, müşterileri tatmin etmek için ihtiyaçları ve tercihleri 

hakkında bilgi toplanmalı ve süreç oryantasyonu ile 

çalışabilmek için BS çok önemli olabilir. BS literatürü, 

müşterinin tercih edilen sistem hizmetlerinin seviyesini 

değerlendirerek bir kuruluşun sisteminin kalitesini 

değerlendirebileceğini önermektedir. Örneğin, hizmetlerde 

kullanılan sistemler eskiyse veya müşterilerin ihtiyaçlarını 

karşılayamıyorsa, müşteriler kuruluştan hizmet kabul etmemeyi 

tercih edebilir.  BS'nin kalite yönetiminde uygulanmasının, 

kalite yönetiminin operasyonel görevlerini geliştireceği ve 

dolayısıyla kalite çıktısını artıracağı öngörülmektedir 

(Dahlgaard-Park,  Reyes,  ve Chen,  2018: 1108-1128).   

SONUÇ 

Bu çalışma TKY'nin uygulanmasının desteklenmesinde 

BS'nin rolü hakkında ampirik kanıtlar sunmaktadır. Çalışmanın 

sonuçları BS'nin 'bilgi ve analiz', 'çıktı kalite güvencesi', 'önemli 

yenilik', 'müşteri memnuniyeti', 'liderlik' ve 'stratejik planlama 

sürecinde' TKY uygulamasına daha fazla fayda sağladığını 

göstermektedir. 
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Bu çalışmanın sonuçları, operasyon yönetimi literatüründe 

bildirilen birkaç ampirik sonuçla karşılaştırıldığında, bu 

çalışmanın sonuçlarının bazı durumlarda önceki bazı 

çalışmaların sonuçlarını desteklediğini görebiliriz. Çalışma 

bağlamındaki fark, sonuçlardaki farklılığı açıklayabilir.  

TKY'yi uygulamak için BS'den yardım arayan yöneticilerin 

bilgi ve analiz, kalite güvencesi ve önemli yenilikler 

boyutlarıyla başlayabileceğini göstermektedir. BS, ürün 

kalitesini ve üretkenliğini artırmak için iş süreçlerini 

değiştirmede önemli bir rol oynayabilir. BS aynı zamanda 

kapsamlı bir çalışanlar, şirket, tedarikçiler, müşteriler ve süreç 

veritabanının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde de önemli bir rol 

oynayabilir.  Bahsedilen çeşitli kalite araç ve yöntemlerini 

incelerken, kalite kurallarının kurumun başarılı olabilmesi için 

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği sonucuna 

varılmıştır. Bireysel olarak kullanıldıklarında maksimum etkiye 

sahip olmadıkları için sinerjistik bir şekilde kullanım 

potansiyelini anlamak önemli olmaktadır. Buna ek olarak, 

araçlar ve yöntemler kuruluşun süreçlerini iyileştirmek için 

kalite unsurları oluşturmasına yönelik araçlar sağlamaktadır. 

Süreç analizi ile doğru kombinasyon sayesinde şirketin 

operasyonel, taktik ve yönetimsel düzeyde kalite başarısı elde 

etmesini sağlayabilir. 

Kalite yönetimine odaklanma, işletme yönetiminin stratejik 
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yönleri olarak düşünülebilinir. Şirketin, stratejik vizyon, stratejik 

planlama, tüm çalışanların entegrasyonu ve bağlılığı yoluyla ve 

özellikle süreç yönetimi yaklaşımı, müşterilere değer kattığında 

bu avantajları sağlayacağını vurgulamak önemli olmaktadır. 

Değer katan süreçler, kuruluşun süreçler aracılığıyla anlayış ve 

yönetime yönelmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak kuruluş 

tarafından kullanılan kaynaklara tam hâkimiyet, sonuçlarının 

öngörülebilirliği, performansının iyileştirilmesi ve 

iyileştirmelerin sistematik olarak uygulanması gerekmektedir. 

Gerçek kalite felsefesi, örgütün fiziksel ve sosyal çevresini 

gözle görülür biçimde geçirebilmelidir. Şirketteki herkes, 

herhangi bir alanda, herhangi bir seviyede ne yaptıklarının 

kalitesinden sorumlu olmaktadır. 
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BÖLÜM 7 

ÇİMENTO SEKTÖRÜNE YAPILAN HİSSE 

SENEDİ TEMETTÜ ÖDEMELERİNİ 

BELİRLEYEN ETKENLERİN PANEL VERİ 

ANALİZİ KULLANILARAK İNCELENMESİ 

 

Arş. Gör. Tutku ÜNKARACALAR  

Kırklareli Üniversitesi, Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı 

ORCID ID: 0000-0002-6584-8681 

ututku@klu.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören 13 çimento firmasına yönelik 

Nakit Temettü Dağıtımı miktarının belirlenmesinde rol aldığı düşünülen 

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD), Aktif Karlılık, Aktif Büyüklüğü, 

Toplam Borçlar/Toplam Aktif, Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar 

(FAVÖK)/ Kısa Vadeli Mali Borç+ Finansman Giderleri, Ödenen 

Vergi/Toplam Aktif, Sabit Varlıklar/Toplam Aktif, Nakit Oranı, Nakit 

Akışlar/ Toplam Borçlar Oranı, Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Marjı 

değişkenleri üzerinde 2007-2018 dönemi ele alınarak Panel Veri Regresyon 

Yöntemi kullanılmıştır. Analize başlamadan önce uygulamanın modeli 

kurulmuştur. Öncül test olarak verilerin değişen varyans ve otokorelasyon 

sorununun varlığı test edildikten sonra birim ve/veya zaman etkilerinin olup 

olmadığı test edilmiş ve en uygun tahminciyi belirlemek için Hausman Testi 

kullanılmıştır. Panel regresyon analiz sonuçlarına göre bağımlı değişken olan 

Nakit Temettü Oranı ile Aktif Büyüklüğü, Sabit Varlıklar/Toplam Aktif ve 

Nakit Oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu değişkenlerin 

dışında kalan bağımsız değişkenler ile Nakit Temettü Oranı arasında anlamlı 

bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çimento Sektörü, Borsa İstanbul, Nakit Temettü 

Dağıtımı, Temettü Ödemeleri, Panel Veri Analizi 
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Investigation of Factors Determining the Stock 

Dividends in Cement Industry Using Panel Data 

Analysis   
 

Abstract 
 

In this study, Panel Data Regression Analysis Method is applied to the factors 

such as Market Value/Book Value (MV/BV), Asset Profitability, Asset Size, 

Total Liabilities/Total Assets, Earnings Before Interest, Taxes and 

Amortization (EBITDA) / Short Term Financial Liabilities + Financial 

Expenses, Taxes Paid/Total Assets, Fixed Assets/Total Assets, Cash Ratio, 

Cash Flows to Total Liabilities Ratio, and EBITDA (Earnings Before 

Interest, Taxes and Amortization) Margin, which are thought to play a role in 

the determination of the amount of Cash Dividends of 13 cement plants 

traded in Borsa Istanbul, dealing with the period between 2007 and 2018. A 

model of the application was set prior to starting the analysis. Following the 

testing of data for the presence of the problem of changing variance and auto-

correlation as the initial testing, it was tested whether there is any unit and/or 

time effect followed by a Hausman Test which was used to determine the 

most suitable estimator. The results of panel regression analysis showed that 

a significant correlation between Cash Dividend Ratio, which is a dependent 

variable, and Asset Size, Fixed Assets/Total Assets & Cash Ratio. It was 

found that there is no significant correlation between the independent 

variables other than such factors and Cash Dividend Ratio.      

 

Keywords: Cement Industry, Borsa Istanbul, Cash Dividends, Dividend 

Payments, Panel Data Analysis  

 

GİRİŞ  

Çimento sektöründe 2018 yılına kadar Avrupa’nın en büyük 

üreticisi konumunda olan Türkiye’de; Türk Lirası’nda yaşanan 

sert değer kaybı, inşaat işlerindeki yavaşlama, kur artışından 

dolayı üretim maliyetlerinin yükselmesi, iç pazardaki daralma, 

altyapı projelerinde meydana gelen yavaşlama, enerji 

fiyatlarındaki artışlar, Covid-19 salgını gibi nedenlerden dolayı 

sektörde yer alan firmaların rekabet gücü zayıflamıştır. Covid-
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19 salgını ile artan üretim maliyetleri sonrası daralan satışlar, 

yüksek faiz oranları ve atıl kapasite, çimento sektöründe yer 

alan firmaların mali yapısının bozulmasına neden olmuştur.  

Son zamanlarda çimento sektöründe yaşanan olumsuz 

gelişmeler göz önüne alındığında, Türkiye’de çimento 

sektöründe yer alan firmalara yapılan hisse senedi temettü 

ödemelerini belirleyen etkenlerin tespit edilmesinin firmaların 

ileride likidite, mali yapı, karlılık ve borçlanma miktarı gibi 

birtakım konularda alacakları kararlar açısından önem arz 

edeceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, 2007-2018 yılları arasında hisse senetleri 

Borsa İstanbul (BIST)’da işlem görmekte olan çimento 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal tabloları 

kullanılarak hisse senedi temettü ödemelerini belirleyen etkenler 

tespit edilmiştir. Böylece, finansal tablolar aracılığıyla 

çalışmaya dahil edilen firmaların sektördeki diğer firmalarla 

karşılaştırılması mümkün olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda 

literatürde hisse senetleri BIST’te işlem gören çimento 

sektöründe yer alan firmalar üzerine yapılan çalışmalar 

özetlendikten sonra analizde kullanılan veri seti, yöntemler ve 

elde edilen bulgulara ilişkin sonuçlar açıklanmıştır.  

1. LİTERATÜR  

Çimento sektörüne ilişkin yapılan analizler genel olarak 

BIST’te işlem gören çimento firmalarına odaklanmıştır. Hisse 
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senetleri BIST’te işlem gören çimento firmalarını etkileyen çok 

sayıda değişken kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili 

özet literatür bilgisi kronolojik olarak aşağıda sunulmuştur. 

YAZARLAR ÇALIŞMA YÖNTEM SONUÇ 

Kayalıdere ve 

Kargın 

(2004) 

Çimento ve Tekstil 

Sektörlerinde 

Etkinlik Çalışması 

ve Veri Zarflama 

Analizi 

İMKB’de işlem 

gören Tekstil ve 

Çimento Sektörüne 

ait şirketlerin 

etkinlikleri, Veri 

Zarflama Analizi 

yöntemi ile 

araştırılmıştır. 

Batı Çimento, 

Çimbeton, Çimsa 

hem birinci hem 

ikinci analizde; 

Afyon Çimento ise 

sadece ikinci 

analizde etkin 

bulunmuştur. 

Müslümov 

(2005) 

The Financial And 

Operating 

Performance of 

Privazited 

Companies in 

Turkish Cement 

Industry 

1990-2000 yılları 

arasında BIST’te 

işlem gören 

çimento 

şirketlerinin 

özelleştirme 

işlemleri 

sonrasındaki 

finansal 

performansları Du 

Pont Analizi ile 

incelenmiştir.  

Özelleştirmenin 

yatırım getirisinde 

önemli artışlara 

yol açtığı 

saptanmıştır. 

Kula ve Özdemir 

(2007) 

Çimento 

Sektöründe 

Göreceli Etkinsizlik 

Alanlarının Veri 

Zarflama Analizi 

Yöntemi ile Tespiti 

İMKB’de kote olan 

çimento 

sektöründeki 17 

işletmenin 2006 

yılına ait 

etkinlikleri VZA 

yöntemi 

kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. 

Çalışmaya dahil 

edilen 

işletmelerden 7 

tanesinin tam etkin 

olduğu 

belirlenmiştir. 

Etkin olmayan 

işletmelerin etkin 

olabilmeleri için 

girdi ve çıktı 

değişkenlerinin 

potansiyel 

iyileştirme 

oranları 

belirlenmiştir. 

Kula, Kandemir 

ve Özdemir 

(2009) 

VZA Malmquist 

Toplam Faktör 

Verimlilik Ölçüsü: 

İMKB’ye Koteli 

Çimento Şirketleri 

2001-2007 

döneminde 

İMKB’de işlem 

gören çimento 

sektöründeki 

Çalışmaya dahil 

edilen 16 firmadan 

3 firmanın etkin 

olarak faaliyet 

gösterdiği; 
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Üzerine Bir 

Araştırma 

firmaların etkinlik 

değerleri VZA 

yöntemi 

kullanılarak 

hesaplanmış; 

etkinlik 

değerlerinin dönem 

içindeki değişimi de 

TFV endeksi 

kullanılarak 

ölçülmüştür. 

çalışmada esas 

alınan döneme 

ilişkin yıllık 

ortalama %1,9 

verimlilik artışının 

teknolojik 

ilerlemeden 

kaynaklandığı 

belirlenmiştir. 

Dumanoğlu 

(2010) 

İMKB’de İşlem 

Gören Çimento 

Şirketlerinin Mali 

Performansının 

TOPSIS Yöntemi 

İle 

Değerlendirilmesi 

İMKB’de işlem 

görmekte olan 15 

çimento şirketinin 

2004-2009 

sürecindeki mali 

tabloları 

kullanılarak 6 

dönem için 

performans 

değerlemesi 

TOPSIS yöntemi ile 

analiz edilmiştir. 

İstikrarlı bir 

şekilde mali 

performans 

gösteren 

şirketlerin riskten 

kaçınan 

yatırımcılar 

tarafından başarılı 

bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Cenger (2011) İMKB’de İşlem 

Gören Çimento 

Şirketlerinin 

Performanslarının 

Ölçülmesinde Veri 

Zarflama Analizi 

Yaklaşımı 

İMKB’de 1999-

2003 döneminde 

işlem gören 12 

çimento şirketinin 

verilerinin 

etkinliğinin 

ölçülmesi amacıyla 

Veri Zarflama 

Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. 

İMKB’de işlem 

gören çimento 

şirketleri arasında 

%75 oranında 

verimli bir 

faaliyetin olduğu 

saptanmıştır. Girdi 

ve çıktı 

aşamasında ise 

değişkenlerde 

belirli bir 

hassasiyete 

rastlandığı ortaya 

koyulmuştur. 

Gerek vd. (2011) Finansal 

Performansa Dayalı 

Etkinlik Ölçümü: 

Çimento Sektörü 

Uygulaması 

İMKB tarafından 

raporlanan çimento 

sektöründeki 

firmaların 1998-

2009 dönemine 

ilişkin Veri 

Zarflama Analizi 

(VZA) yöntemi 

kullanılmıştır. 

Sürekli etkin olan 

firma bulunmadığı 

anlaşılmıştır. 
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Tayyar ve 

Şimşek (2011) 

İşletmelerde 

Etkinlik ve 

Performans 

Değerlendirmede 

AHP ve TOPSIS 

Analizlerinin 

Kullanımı: Çimento 

Sektöründe Bir 

Uygulama 

İMKB’de işlem 

gören 5 çimento 

şirketinin finansal 

performanslarını 

değerlendirmede 

Analitik Hiyerarşi 

Prosesi (AHP) ve 

Bulanık Analitik 

Hiyerarşi Prosesi 

(BAHP) yöntemleri 

kullanılmıştır. 

Ardından TOPSIS 

yöntemi ile çimento 

firmaları 

performanslarına 

göre sıralanmıştır. 

Karlılık ve mali 

yapı oranlarının 

ağırlıkları hem 

klasik AHP hem 

de bulanık AHP 

yönteminde 

yüksek çıkmıştır. 

Ayrıca TOPSIS 

sıralamasına göre 

en başarılı şirket 

Adana Çimento 

olarak 

belirlenmiştir. 

Soba vd. (2012) İMKB’ye Kayıtlı 

Seçilmiş İşletmelere 

Yönelik Etkinlik 

Ölçümü ve 

Performans 

değerlendirmesi: 

Veri Zarflama 

Analizi ve Topsis 

Uygulaması 

Taş ve toprağa 

dayalı sektörde 

faaliyet gösteren 26 

işletmenin 2008-

2010 yılları 

arasındaki etkinliği 

ile performansı Veri 

Zarflama Analizi ve 

TOPSIS 

yöntemleriyle 

değerlendirilmiştir. 

Veri Zarflama 

Analizi 

yönteminden elde 

edilen sonuçlara 

göre; Adana 

Çimento, Çimsa, 

Eczacıbaşıyapı, 

Göltaş Çimento, 

Mardin Çimento 

ve Uşak Seramik 

işletmelerinin 

etkinliklerini 

korumayı 

başardıkları 

gözlemlenmiştir. 

TOPSIS 

yönteminden elde 

edilen sonuçlara 

göre ise 2008 

yılında Batı Söke 

Çimento’nun, 

2009 yılında 

Mardin 

Çimento’nun, 

2010 yılında ise 

Konya 

Çimento’nun en 

yüksek 

performans 

derecesine sahip 

olduğu 

görülmüştür.  

Ünlü (2014) Yatırımın Nakit Borsa İstanbul’da Çimento sektörü 
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Akım Karlılığı 

(CFROI) ve Nakit 

Katma Değer 

(CVA) Yöntemi: 

Borsa İstanbul’da 

İşlem Gören 

Çimento Firmaları 

Üzerine Ampirik 

Bir Uygulama 

işlem gören 10 

çimento firmasının 

2012 yılı için 

CFROI ve CVA 

yöntemleriyle 

performansları 

analiz edilmiştir. 

firmalarından ikisi 

hariç hiçbirinin 

etkin bir sermaye 

yönetimi 

gösteremediği ve 

katma değer 

yaratamadığı 

tespit edilmiştir. 

Akbulut ve 

Rençber (2015) 

Veri Zarflama ve 

Lojistik Regresyon 

Analizi ile Çimento 

İşletmelerinde 

Finansal 

Performansa Dayalı 

Etkilerin 

Değerlendirilmesi  

BIST’e kote olmuş 

çimento sektöründe 

faaliyet gösteren 17 

işletmenin 2011-

2014 yılları 

arasındaki 

etkinliklerinin ve 

etkinliklerini 

belirleyen 

değişkenlerin tespit 

edilmesinde Veri 

Zarflama Analizi 

yöntemi 

kullanılmıştır. 

Özsermaye 

çarpanı, alacak 

devir hızı, net kar 

marjı ve borç 

oranı 

değişkenlerinin 

işletmelerin 

etkinliklerini 

önemli oranda 

etkilediği 

belirlenmiştir. 

Ayrıca teknik 

etkinlik analizine 

göre; 2011 yılında 

10, 2012 yılında 

11, 2013 yılında 

12 ve 2014 yılında 

ise 14  

işletmenin etkin 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Sakarya ve 

Akkuş (2015) 

Finansal 

Performansın 

Ölçülmesinde 

Geleneksel Oranlar 

İle Nakit Akım 

Oranlarının 

Karşılaştırmalı 

Analizi: BIST 

Çimento Şirketleri 

Üzerine TOPSIS 

Yöntemi İle Bir 

Uygulaması 

Hisse senetleri 

BIST’te işlem 

görmekte olan ve 

çimento sektöründe 

faaliyet gösteren 

şirketlerin 2010-

2013 yılları 

arasındaki finansal 

tabloları 

kullanılarak, 

finansal 

performansları 

TOPSIS yöntemi ile 

analiz edilmiştir. 

En başarılı şirket 

geleneksel 

oranlara göre 

ÜNYE 

Çimento’nun 

(2011 ve 2013 

yıllarında), nakit 

akım oranlarına 

göre de KONYA 

Çimento’nun 

(2010 ve 2011 

yıllarında) olduğu 

görülmüştür. 

Öztürk (2016) Maliyet 

Performansının 

Ölçümü İçin Göreli 

Etkinlik Analizi: 

BIST Çimento 

BIST Çimento 

Sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların 

maliyet verilerinin 

bir girdi faktörü ve 

Çimsa Çimento 

Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’nin incelenen 

tüm dönemlerde 

göreli tam etkin 
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Sektöründe Veri 

Zarflama Analizi 

Uygulaması   

kar verilerinin de 

bir çıktı faktörü 

olarak ele alındığı 

bir yaklaşımla, 

2010-2014 yılları 

arasındaki maliyet 

yönetim 

performansı Veri 

Zarflama Analizi ile 

ölçülmüştür.  

olduğu; 2014 

yılında ise 

Akçansa Çimento 

Sanayi ve Ticaret 

A.Ş., Bolu 

Çimento Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. ve 

Konya Çimento 

Sanayi A.Ş.’nin 

tam etkin olduğu 

belirlenmiştir.  

Güleç ve Özkan 

(2017) 

Evaluation of 

Financial 

Performance by 

Grey Relational 

Analysis Method: A 

Research on Bist 

Cement Companies 

2005-2016 yılları 

arasında Borsa 

İstanbul’da faaliyet 

gösteren 16 çimento 

şirketinin finansal 

performanslarının 

incelenmesinde Gri 

İlişkisel Analiz 

yöntemi 

kullanılmıştır. 

BIST’te işlem 

gören 16 çimento 

şirketinin hisse 

senedi getirileri 

arasındaki 

ilişkinin son 

derece zayıf 

olduğu 

ölçülmüştür. 

Gümüş vd. 

(2015) 

Finansal Analizde 

Kullanılan Oranlar 

ve Firma Değer 

İlişkisi: BIST’de 

İşlem Gören 

Çimento Firmaları 

Üzerine Bir Analiz 

BIST’te işlem 

gören 2011-2015 

yılları arasında 

sermayesi en büyük 

5 çimento 

firmasının verileri 

ele alınarak panel 

veri analizi yöntemi 

kullanılmıştır. 

Analize dahil 

edilen 18 finansal 

orandan 12 tanesi 

ile firma değeri 

arasında anlamlı 

bir ilişkiye 

rastlanmıştır. Bu 

ilişkiden 5 tanesi 

negatif, 7 tanesi 

ise pozitiftir. 

Bağımsız 

değişkenlerin 6 

tanesinde ise 

olumlu ve 

olumsuz olarak 

herhangi bir 

ilişkiye 

rastlanmamıştır. 

Gümüş vd. 

(2017) 

Bist 100’de İşlem 

Gören Çimento 

Şirketlerinin 

Finansal 

Performanslarının 

Altman-Z Skar 

Yöntemiyle 

İncelenmesi 

BIST’te işlem 

gören çimento 

şirketlerinin bilanço 

ve gelir tablosundan 

yararlanılarak 

2011-2015 yılları 

arasındaki finansal 

iflas olasılıkları 

Altman Z Skar 

yöntemi ile 

Afyon çimento 

firmasının 2015 

yılında; Çimsa 

firmasının ise 

2012 yılında iflas 

riskiyle karşı 

karşıya kaldığı 

görülmüştür. 



 182  

 

belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Karatepe ve 

Çelik (2017) 

İMKB’de İşlem 

Gören Çimento 

Sektörü Hisse 

Senetleri 

Üzerindeki 

Satışlar/Fiyat Oranı 

Etkisi 

1997-2004 

periyodu içinde 

İMKB’de hisse 

senetleri işlem 

görmekte olan 

çimento şirketlerine 

ait Satışlar/Fiyat 

oranlarının, portföy 

getirileri arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek 

amacıyla çapraz 

kesit analizi 

uygulanarak basit 

doğrusal 

regresyonlar 

kurulmuştur. 

Portföy oranları ile 

getirileri arasında 

anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Satışlar/Fiyat 

oranlarının, hisse 

senedi getirilerini 

açıklamada güçlü 

bir değişken 

olarak 

kullanılabileceği 

kabul edilmiştir. 

Baruti (2018) BIST’te İşlem 

Gören Çimento 

Şirketlerinin 2006-

2015 Dönemi 

Finansal 

Performanslarının 

Analizi 

BIST’te işlem 

gören çimento 

şirketlerinin 

finansal 

performansları 

SPSS programı ile 

analiz edilmiştir.  

BIST’te işlem 

gören çimento 

şirketlerinin mali 

tablo verilerinin 

borsadaki 

performanslarını 

etkilediğine ilişkin 

hipotez kabul 

edilmiştir. 

Ege ve Yaman 

(2018) 

TOPSIS ve 

MOORA 

Yöntemleri İle 

Ölçülen Finansal 

Performansın Pay 

Getirilerine Etkisi: 

Bist  Çimento-

Beton İşletmeleri 

Üzerine Bir Panel 

Veri Uygulaması  

BIST çimento-

beton işletmelerinin 

2010-2016 

dönemindeki 

verileri baz alınarak 

TOPSIS ve 

MOORA 

yöntemleri ile 

işletmelerin 

finansal 

performansları nicel 

değerlere 

dönüştürüldükten 

sonra TOPSIS ve 

MOORA skorları 

ile işletmelerin pay 

getirileri arasındaki 

ilişki Panel Veri 

Analiz Yöntemi ile 

incelenmiştir. 

TOPSIS 

skorlarının pay 

getirileri üzerinde 

anlamlı pozitif bir 

etkisinin olduğu, 

MOORA 

skorlarının ise pay 

getirilerini 

açıklamada 

anlamsız sonuçlar 

verdiği tespit 

edilmiştir. 

Güleç ve Özkan 

(2017) 

Evaluation of 

Financial 

2005-2016 yılları 

arasında Borsa 

BIST’te işlem 

gören 16 çimento 
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Performance by 

Grey Relational 

Analysis Method: A 

Research on Bist 

Cement Companies 

İstanbul’da faaliyet 

gösteren 16 çimento 

şirketinin finansal 

performanslarının 

incelenmesinde Gri 

İlişkisel Analiz 

yöntemi 

kullanılmıştır. 

şirketinin hisse 

senedi getirileri 

arasındaki 

ilişkinin son 

derece zayıf 

olduğu 

ölçülmüştür. 

Gümüş vd. 

(2015) 

Finansal Analizde 

Kullanılan Oranlar 

ve Firma Değer 

İlişkisi: BIST’de 

İşlem Gören 

Çimento Firmaları 

Üzerine Bir Analiz 

BIST’te işlem 

gören 2011-2015 

yılları arasında 

sermayesi en büyük 

5 çimento 

firmasının verileri 

ele alınarak panel 

veri analizi yöntemi 

kullanılmıştır. 

Analize dahil 

edilen 18 finansal 

orandan 12 tanesi 

ile firma değeri 

arasında anlamlı 

bir ilişkiye 

rastlanmıştır. Bu 

ilişkiden 5 tanesi 

negatif, 7 tanesi 

ise pozitiftir. 

Bağımsız 

değişkenlerin 6 

tanesinde ise 

olumlu ve 

olumsuz olarak 

herhangi bir 

ilişkiye 

rastlanmamıştır. 

Gümüş vd. 

(2017) 

Bist 100’de İşlem 

Gören Çimento 

Şirketlerinin 

Finansal 

Performanslarının 

Altman-Z Skar 

Yöntemiyle 

İncelenmesi 

BIST’te işlem 

gören çimento 

şirketlerinin bilanço 

ve gelir tablosundan 

yararlanılarak 

2011-2015 yılları 

arasındaki finansal 

iflas olasılıkları 

Altman Z Skar 

yöntemi ile 

belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Afyon çimento 

firmasının 2015 

yılında; Çimsa 

firmasının ise 

2012 yılında iflas 

riskiyle karşı 

karşıya kaldığı 

görülmüştür. 

Karatepe ve 

Çelik (2017) 

İMKB’de İşlem 

Gören Çimento 

Sektörü Hisse 

Senetleri 

Üzerindeki 

Satışlar/Fiyat Oranı 

Etkisi 

1997-2004 

periyodu içinde 

İMKB’de hisse 

senetleri işlem 

görmekte olan 

çimento şirketlerine 

ait Satışlar/Fiyat 

oranlarının, portföy 

getirileri arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek 

amacıyla çapraz 

Portföy oranları ile 

getirileri arasında 

anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Satışlar/Fiyat 

oranlarının, hisse 

senedi getirilerini 

açıklamada güçlü 

bir değişken 

olarak 
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kesit analizi 

uygulanarak basit 

doğrusal 

regresyonlar 

kurulmuştur. 

kullanılabileceği 

kabul edilmiştir. 

Baruti (2018) BIST’te İşlem 

Gören Çimento 

Şirketlerinin 2006-

2015 Dönemi 

Finansal 

Performanslarının 

Analizi 

BIST’te işlem 

gören çimento 

şirketlerinin 

finansal 

performansları 

SPSS programı ile 

analiz edilmiştir.  

BIST’te işlem 

gören çimento 

şirketlerinin mali 

tablo verilerinin 

borsadaki 

performanslarını 

etkilediğine ilişkin 

hipotez kabul 

edilmiştir. 

Ege ve Yaman 

(2018) 

TOPSIS ve 

MOORA 

Yöntemleri İle 

Ölçülen Finansal 

Performansın Pay 

Getirilerine Etkisi: 

Bist  Çimento-

Beton İşletmeleri 

Üzerine Bir Panel 

Veri Uygulaması  

BIST çimento-

beton işletmelerinin 

2010-2016 

dönemindeki 

verileri baz alınarak 

TOPSIS ve 

MOORA 

yöntemleri ile 

işletmelerin 

finansal 

performansları nicel 

değerlere 

dönüştürüldükten 

sonra TOPSIS ve 

MOORA skorları 

ile işletmelerin pay 

getirileri arasındaki 

ilişki Panel Veri 

Analiz Yöntemi ile 

incelenmiştir. 

TOPSIS 

skorlarının pay 

getirileri üzerinde 

anlamlı pozitif bir 

etkisinin olduğu, 

MOORA 

skorlarının ise pay 

getirilerini 

açıklamada 

anlamsız sonuçlar 

verdiği tespit 

edilmiştir. 

Gedik (2020) Çimento 

Sektöründe Etkinlik 

Analizi: İSO 

İçerisinde Yer Alan 

Firmalar Üzerine 

Bir Uygulama 

2014-2016 yıllarını 

kapsayan 

Malmquist (TFV) 

endeksi kullanılarak 

İSO 500’de yer alan 

çimento sektöründe 

faaliyet gösteren 

işletmeler üzerinde 

çalışma yapılmıştır. 

İşletmelerin 2014-

2015 yılları 

arasında etkin 

olduğu, 2015-2016 

yılları arasında ise 

düşüşe geçtiği 

belirlenmiştir. 
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2. VERİ SETİ, YÖNTEM VE BULGULAR   

Bu çalışmada hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 

çimento sektörüne ait 13 firmanın 2007-2018 dönemini 

kapsayan finansal tabloları kullanılarak Panel Veri Regresyon 

Yöntemi ile hisse senedi temettü ödemelerini belirleyen etkenler 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Bazı firmaların finansal tablolarının 

bir kısmının konsolide bir kısmının ise konsolide olmaması 

veyahut dönem karının/zararının dağıtımında kontrol gücü 

olmayan payların yer aldığı finansal tablolara sahip olması ve 

analizde kullanılan oranların genel geçerliliği olmasına karşın 

birtakım noktalarda göreceli sonuçlar ortaya koyabilecek olması 

nedeniyle uygulama, 13 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada kullanılan firmalar ve kod adları aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır. 

Tablo-1: Araştırmada Kullanılan Firmalar ve Kod Adları 

Kod Adı Firma Adı 

NUHCM Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 

ADANA Adana Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. 

BOLUC Bolu Çimento Sanayi A.Ş. 

CMBTN Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı 

Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 

UNYEC Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 

KONYA Konya Çimento Sanayi A.Ş. 

AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

BSOKE Batısöke Söke Çimento Sanayi Ticaret  A.Ş. 

AFYON Afyon Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. 

ASLAN Aslan Çimento A.Ş. 
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CMENT Cimentaş İzmir Çimento Fabrikası Ticaret A.Ş. 

BTCIM Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. 

GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. 

Analizde Nakit Temettü Dağıtım Miktarı bağımlı değişken 

olarak alınmıştır. Analize başlamadan önce Nakit Temettü 

Dağıtım Miktarının belirlenmesinde rol aldığı düşünülen Piyasa 

Değeri/Defter Değeri(PD/DD), Aktif Karlılık (ROA), Aktif 

Büyüklük, Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Borçlar / Toplam 

Aktif), Faiz ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK)/Kısa Vadeli 

Mali Borçlar+Finansman Giderleri, Ödenen Vergi/Toplam 

Aktif, Sabit Varlıklar/Toplam Aktif, Nakit Oranı, Nakit 

Akışlar/Toplam Borçlar, Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar 

Marjı bağımsız değişkenleri kullanılarak uygulamanın modeli 

aşağıdaki gibi kurulmuştur: 

NTOit = 𝞫0 + 𝞫1 PDDDit + 𝞫2 ABit + 𝞫3 TBTAit + 𝞫4 ROAit + 

𝞫5 FVAOKMit + 𝞫6 OVTAit + 𝞫7 SVTAit + 𝞫8 EBITDAit + 𝞫9 

NOit + 𝞫10 NOTBOit + Ɛit 

Kullanılan verilerin hem zaman serisi hem de yatay kesit 

içermesi nedeniyle kullanılacak analiz metodunun panel veri 

olmasını gerektirmiştir. Öncül test olarak verilerin değişen 

varyans ve otokorelasyon sorununun varlığı test edilmiştir. Daha 

sonra Hausman Testi ile en uygun tahminci belirlenmeye 

çalışılmış, değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarının varlığı 

durumunda kullanılan en uygun dirençli tahminci olarak AR (1) 

Kalıntılı Doğrusal Regresyon Modeli kullanılmıştır. 
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Tablo-2: Breusch-Pagan LM Testlerinin Sonuçları 

Test X2 p 

Birim ve Zaman Etki 55,39 0,0000 

Birim Etki 32,86 0,000 

Zaman Etki 10,28 0,007 

Breusch-Pagan LM Testi sayesinde birim ve zaman etkisinin 

olup-olmadığı test edilmiştir. Birim etki standart hatalarının 

sıfıra eşit olduğunu belirten Ho hipotezi reddedilmiş, birim 

etkilerin var olduğu ve klasik modelin uygun olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Zaman etkisi sınamasında, zaman etkilerinin 

varlığının söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu 

sonuçlara göre iki model geçerli olmasına rağmen zaman etkinin 

var olmadığından dolayı sadece birim etkinin olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Tablo-3: Hausman Testi Sonuçları 

X2 p 

3,27 0,3523 

En uygun tahmincinin belirlenebilmesi için Hausman Testi 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre parametreler 

arasındaki farkın sistematik olmadığı, yani oluşturulan Ho 

hipotezi kabul edilmektedir. Test olasılık değerinin anlamsız 

olması, tesadüfi etkiler tahmincisinin etkin olduğu sonucuna 

varılmasını sağlamıştır. 
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Tablo-4: Levene, Brown ve Forsythe Testi Sonucu 

Levene, Brown ve 

Forsythe 

Test 

İstatistiği 

Serbestlik 

Derecesi 
p 

W0 2,240 12,143 0,012 

W50 2,261 12,143 0,003 

W100 2,015 12,143 0,026 

Heteroskedasitenin varlığını sınamak için kullanılan Levene, 

Brown ve Forsythe Testi sonucunda varyansın birimlere göre 

değişmediğini belirten Ho hipotezi reddedilmektedir. Yani 

varyansın birimlere göre değişiklik gösterdiği söylenebilir. Bu 

nedenle birimlere göre heteroskedasite olduğuna karar 

verilmiştir. 

Tablo-5: Durbin-Watson ve Baltagi-Wu Testlerinin Sonuçları 

Durbin-Watson 

(Bhargava, Franzini) 

Baltagi-Wu 

LBI 
Karar 

1,1495 1,251 Otokorelasyon vardır 

Durbin-Watson ve Baltagi-Wu Testleri ile değişkenlerde 

otokorelasyon olup-olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 

5’de de görüldüğü üzere her iki değişkenin test istatistik 

değerinin 2’den düşük olması sebebiyle otokorelasyonun olduğu 

söylenebilir. Tesadüfi etkiler için kurulan model de 

otokorelasyon vardır sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 6: AR (1) Kalıntılı Doğrusal Regresyon Modeli 

Bağımlı Değişken:  

Nakit Temettü Dağıtım Oranı 
Panel Regresyon Testi 

 Katsayı z p 

C 20907,17 2,16 0,038 

PD/DD -273,32 -0,20 0,840 

Aktif Karlılık (ROA) 181,08 0,25 0,802 

Aktif Büyüklüğü 0,1388 2,43 0,015 

Toplam Borçlar/Toplam Aktif 0,0438 0,53 0,595 

FAVÖK/ K.V. Mali Borç + 

Finansman Giderleri 

0,7821 1,65 0,099 

Ödenen Vergi/Toplam Aktif 0,0047 0,41 0,680 

Sabit Varlıklar/Toplam Aktif  -0,0969 -2,67 0,008 

Nakit Oranı -0,0541 -2,21 0,027 

Nakit Akışlar/Toplam Borçlar 

Oranı 

0,0631 0,25 0,802 

Faiz, Vergi ve Amortisman 

Öncesi Kar Marjı 

0,0378 1,84 0,066 

R2 0,3656 

Wald Testi 1277,41 (0,000) 

Analize konu olan değişkenlerin değişen varyans ve 

otokorelasyonu olması durumunda geliştirilmiş olan, en uygun 

dirençli tahminci olarak kullanılan AR (1) Kalıntılı Doğrusal 

Regresyon Modeli sonucunda; bağımsız değişkenlerin 

tamamının bağımlı değişken üzerindeki etkisini gösteren R2 

değerinin %36 oranında modeli açıklama gücüne sahip olduğu 

görülmektedir. Tablo 6’da da görüldüğü üzere, Nakit Temettü 

Oranı ile Aktif Büyüklüğü, Sabit Varlıklar/Toplam Aktif ve 

Nakit Oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu 

değişkenlerin dışında kalan bağımsız değişkenler ile Nakit 

Temettü Oranı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

belirlenmiştir. Modelin sabit teriminin de anlamlı olduğu 
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görülmektedir. Bağımlı değişken ile ilişkisi olan bağımsız 

değişkenlerin katsayı değerlerine bakıldığında, bağımlı değişken 

olan Nakit Temettü Dağıtım Oranı ile bağımsız değişken olan 

Aktif Büyüklüğü arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Firmalar için hisse senedi temettü ödemeleri, firmaları 

finansal sıkıntıya sürükleyebileceği için nakit temettü dağıtım 

miktarının belirlenmesinde birçok faktörün göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Bu araştırmada, Panel Veri 

Regresyon Yöntemi ile nakit temettü dağıtım miktarını 

etkileyeceği düşünülen finansal oranlar kullanılarak Borsa 

İstanbul’da faaliyette olan 13 çimento firmasında yapılan hisse 

senedi temettü ödemelerini belirleyen etkenler test edilmiştir. 

Dolayısıyla analizde esas alınan 13 firmanın likidite durumunun, 

mali yapısının, verimliliğinin, aktif büyüklüğünün, ödediği vergi 

ve borç miktarının bağımlı değişken olan nakit temettü dağıtım 

miktarı üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre Aktif Büyüklüğü değişkenin 

de meydana gelebilecek bir birimlik artışın, Nakit Temettü 

Dağıtım Oranı üzerinde 0,13 değeri kadar bir artışa neden 

olduğu; Sabit Varlıklar/ Toplam Aktif ve Nakit Oranı bağımsız 

değişkenlerinde olabilecek bir birimlik artışın da Nakit Temettü 

Dağıtım Oranı üzerinde sırasıyla 0,09 ve 0,05 değeri kadar 
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azalmaya sebep olduğu söylenebilir.  

Araştırmada elde edilen genel bulgulara göre Nakit Temettü 

Dağıtım Oranı ile Aktif Büyüklüğü, Sabit Varlıklar/Toplam 

Aktif ve Nakit Oranı değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Bu değişkenlerin dışındaki diğer bağımsız 

değişkenler ile Nakit Temettü Dağıtım Oranı arasında anlamlı 

bir ilişki tespit edilememiştir.  

Bu araştırmanın önemli kısıtları bulunmaktadır. Bunlar, 

analize az sayıda firmanın dâhil edilmesi ve 13 firmanın da aynı 

sektörde yer almasıdır. Bu çalışmanın hisse senedi temettü 

ödemelerini belirleyen etkenlerin tespit edilmesine yönelik 

ileride yapılacak çalışmalara kaynak teşkil edeceği 

düşünülmektedir. İlerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarda, 

analizlere farklı sektörlerden firmalar da dâhil edilerek sektörler 

arasında karşılaştırma yapılabilir ve böylece daha verimli 

bulguların sağlanması mümkün hale gelebilir. 
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Özet 

Bu araştırmada, katılım bankaları ile mevduat bankalarına ilişkin banka 

kullanıcılarının görüşlerinin alınması ve dini eğilim düzeylerinin demografik 

özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Bolu ilinde ikamet eden, banka ve 

katılım bankası kullanan bireyler, örneklemini ise kümeleme örnekleme 

yöntemine göre seçilen, araştırmaya gönüllülük usulü ile katılan toplam 412 

kişi oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre inanç puanı yaş, 

meslek, medeni durum, faize ilişkin görüş ve katılım bankasına ilişkin görüş 

gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). 

Ahlak puanı yaş, meslek, aylık gelir, faize ilişkin görüş ve katılım bankasına 

ilişkin görüş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0.05). İbadet puanı medeni durum, faize ilişkin görüş ve 

katılım bankasına ilişkin görüş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermektedir (p<0.05). Araştırmada elde edilen bulgular ışığında 

dine eğilimin ahlak ve ibadet boyutunda anlamlı derecede farklılaştığı, ancak 

inanç bağlamında anlamlı fark göstermediği görülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankası, Dini Yaşayış, Banka, Faiz. 
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EXAMINING THE EFFECTS OF RELIGIOUS 

LIVING CHARACTERISTICS ON BANKING 

PREFERENCES BUTTON: EXAMPLE OF 

PARTICIPATION BANKS 

Abstract 

In this study, it was aimed to get the opinions of bank users regarding 

participation banks and normal banks and to examine whether the religious 

trend levels differ according to demographic characteristics. The population 

of the study consists of individuals who live in Bolu province, using banks 

and participation banks, and the sample is selected by the cluster sampling 

method and a total of 412 people participated in the study voluntarily. 

According to the results obtained in the study, the belief score shows 

statistically significant difference according to age, profession, marital status, 

opinion on interest and opinion groups on participation bank (p <0.05). 

Moral points show statistically significant difference according to age, 

profession, monthly income, interest rate and opinion bank (p <0.05). 

Worship points differ statistically significantly according to marital status, 

interest rate opinion and opinion bank (p <0.05). 

 

Keywords: Participation Bank, Religious Life, Bank, Interest. 

 

GİRİŞ 

Bankacılık endüstrisi, bilgi teknolojisinin sürekli etkisi, 

telekomünikasyon ve elektronik veri işleme alanındaki nefes 

kesici gelişmeler nedeniyle hızlı ve radikal bir değişim 

geçirmektedir. Bu süreç geleneksel bankacılık yöntemlerini 

kökten değiştirmiş ve bankaların zaman, mesafe ve hız farklarını 

ortadan kaldırmasına olanak sağlamıştır. Birçok banka, 

müşterilerine ihtiyaçlarına göre daha iyi katma değer sunmak 

için en son teknolojileri kullanmaktadır. Bu yenilikçi hatada, bir 

banka teknoloji ile asla ılık kalamaz ve büyümeyi umar. Hayatta 

kalma ve yok olma arasında bir seçim var, ancak bu zamanlarda 
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hayatta kalmak için bankaların yenilikçi bir kültür benimsemesi 

gerekmektedir (Achimba vd, 2014).  

Finansal ekonomi literatürü, bankacılık endüstrisinin 

sorularıyla ilgilenen çok sayıda araştırma makalesi içermektedir. 

Bu konulardan biri bankacılık rekabetidir. Rekabet, çeşitli 

paydaşlar için banka maliyetlerini düşürür ve finansal hizmetlere 

erişimi iyileştirir. Aynı zamanda verimliliği arttırırken bir 

ekonominin büyümesini sağlar. Sonuç olarak, yöneticiler aslında 

işletmelerin kârlı kalabilmesi için maliyetleri düşürmek 

zorundadır. Yine, her sektörde rekabet karşıtı davranışların 

tüketici refahı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bu, özellikle 

büyüyen bir ekonomide rekabeti ve yavaş kalkınma sürecini de 

engelleyecektir. Gerçekten de, herhangi bir bankacılık 

sektöründe rekabet seviyesindeki düşüş finansal hizmetlerin 

maliyetini artıracak ve bu da ekonomik büyümeyi engelleyen 

fonların azalmasına neden olacaktır. Diğer yandan, piyasa 

gücünü destekleyenler piyasa gücünün bankacılık sektöründe 

risk ve istikrar için faydalı olduğunu belirtmektedir. Buna ek 

olarak, azalan rekabet, borçlular ve finansal sistemin istikrarı 

hakkında ilgili bilgilerin sağlanmasını teşvik edebilir (Al-Qaisi, 

2018). 

Her ne kadar mevduat bankalarıyla katılım bankalarını 

kıyaslayan çalışmalar olsa da, kullanıcı profili bakımından 

yeterli çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmada, 



 198  

 

katılım bankaları ile mevduat bankalarına ilişkin banka 

kullanıcılarının görüşlerinin alınması ve dini eğilim düzeylerinin 

demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bir finansal sistemin temel rolü, ekonomik işlemleri 

kolaylaştıran dişlileri yağlamaktır. Bankacılık sistemi, tasarruf 

birimlerinden yatırım birimlerine fonların aktarılmasında önemli 

bir rol oynamaktadır. Bir finansal sistem verimli ise, tasarruftan 

borçlulara akan fonların hacmini artırarak kârlılıkta 

iyileştirmeler ve tüketiciler için daha kaliteli hizmetler 

göstermelidir. Bankacılık sektörünün sağladığı finansal aracılık, 

mevduatları verimli yatırımlara dönüştürerek ekonomik ivmeyi 

desteklemektedir. Son birkaç on yılda, teknolojilerdeki 

ilerlemeler bankacılık sektörünün bundan yararlanmasına olanak 

sağlayarak, sadece Doğu ve Orta Avrupa'daki gibi banka odaklı 

ülkelerde değil, aynı zamanda Birleşik Devletler de hem içsel 

hem de dışsal belirleyiciler bankalardaki karlılığı ve kazançları 

etkilemektedir (Hoffmann, 2011). 

Bir bilim disiplini olarak bankacılık tarihi, bankaların ve 

diğer finansal aracıların, bankacılar ve finansörlerin ve 

bankacılık işinin ve iş bankacılığının tarihsel olarak 

incelenmesine odaklanmıştır. Genellikle iş tarihinin bir alt alanı 

olarak kabul edilen, bankacılık tarihçileri olarak kendini 

tanımlayan akademisyenler geleneksel olarak tek bir bankanın 



 199  

 

veya bir ülkenin tüm bankacılık sektörünün operasyonları için 

bağlam açısından zengin açıklamalar yapmış veya bazı kritik 

noktalarda önemli bir olay zincirini anlatan tarihsel çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. Bankacılık tarihçileri, genellikle kilit karar 

vericiler ve dış gözlemciler tarafından açıklanan nitel arşiv 

kanıtlarına ve kamu kaynaklarına güvenerek, anlatılan olaylara 

bağlıdır. Bu bilimsel gelenek, olumsallık ve ajansa odaklanan 

doğada idiografik olma eğilimindedir (Colvin, 2015). 

1. BÖLÜM- LİTERATÜR 

1.1. Bankacılık Kavramı Ve Sektörü 

Çeşitli bankacılık meslekleri tarafından bilinen derin 

değişiklikler, bu endüstrinin faaliyeti ile ilgili birçok tartışmanın 

kaynağıdır. Düzenleyici yapının ve ekonominin geri kalanı 

üzerindeki dış etkinin önemi, finans sektörünün, özellikle 

bankacılık sektörünün serbestleşmesi, yeni finansman 

biçimleriyle arzın artması, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

tanıtılması ve yeni yabancı rakiplerin ulusal finans piyasasına 

erişim eğiliminden kaynaklanmaktadır  (Nouaili vd, 2015).  

Yüzyılın son çeyreğinde artan bankacılık ve finansal krizler, 

sadece krizlerin nedenlerini değil, aynı zamanda reel ekonomi 

üzerindeki etkilerini de ele alan aktif bir araştırma gündemini 

tetiklemiştir. Bu alandaki literatür temel olarak iki yöne 

odaklanmıştır: birincisi, bankacılık sektörünün özellikleri ile 

uzun vadeli büyüme arasındaki ilişkiyi anlamak ve ikincisi, 
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bankacılık sektörü krizlerinin maliyetlerini fiili üretim 

kayıplarına göre ölçmektir (Monnin ve Jokipii, 2010).  

Ekonomik ve finansal literatürde, banka performansını 

ölçmek için iki temel gösterge kullanılmıştır. Bu, varlıkların 

karlılığı ve net marj faizi ile ilgilidir. Bununla birlikte, belirli 

değişkenlerin ölçülen banka karlılığı üzerindeki etkisi 

konusunda fikir birliği tam olmaktan uzaktır. Bazı faktörlerin 

öngörülen etkileri ekonomistler arasında bazı fikir birliğine yol 

açarken, diğer değişkenlerin beklenen etkileri düzeyinde 

tartışmalar devam etmektedir. Buna göre, teorik polemiklerle 

çıkışın sadece ampirik olacağı dikkate alınmalıdır. Banka 

performansı, içsel belirleyiciler ve bankanın faaliyet gösterdiği 

ekonomik ve yasal ortamı yansıtan dış değişkenlerle ilgilidir 

(Nouaili vd, 2015). 

Bir bankanın kârlılığının ana belirleyicilerinden biri sermaye 

yapısıdır. Bu bağlamda, bir bankanın kârlılığının analizine 

ayrılan ampirik literatür çoğunlukla bankanın sermaye yapısı ile 

performansı arasındaki monotonik doğrusal ilişkiye 

odaklanmıştır. Bir yandan, bankacılık endüstrisindeki sermaye 

kazancı ilişkisi de monotonik olmayabilir; diğer yandan, sadece 

yukarıda belirtilen iç belirleyicileri değil, aynı zamanda 

bankanın kârlılığının dış belirleyicilerini de dikkate alarak, 

karlılığın belirleyicileri daha geniş bir boyuta sahip olabilir. 

Buna ek olarak ve daha önemlisi, çoğu ampirik literatürdeki 
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ekonometrik analiz, yönetimsel karar çalışmalarında çok yaygın 

olan klasik endojenlik veya eşzamanlılık problemlerini ve 

gözlemlenemeyen verilerin heterojenliğini dikkate almaz 

(Hoffmann, 2011). 

Günümüzde bankalar verimli işletme girişimleri için 

finansman ve heyecan verici spekülasyonlar düzenlemede 

önemli ve önemli bir rol oynamaktadır. Mevduat sahiplerinden 

fon alırlar ve daha sonra güçlü bir finansal sistem için 

öngörülebilir harcama ve tasarruf prosedürlerini artırmak için 

borçlulara kredi verirler. Böylece bankalar, ticaret ve sanayi 

faaliyetlerini desteklemek için mevduat sahipleri ve borçlular 

arasında bir bağlantı yaratırlar (Khan vd, 2017). 

1.2. Katılım Bankaları 

Hem Kapitalizm hem de Sosyalizm sistemleri olarak 

mutluluk elde etmek için üçüncü bir yol arayan dünya 

düşünürlerine ve bunların ek reformları ve yeniden 

yapılandırmaları insan mutluluğuna ulaşmada başarısız oldu, 

ancak daha fazla savaş ve insan acısına ve uluslararası finansal 

ve ekonomik krize yol açtı. Bu kriz, bölgesel ve uluslararası 

çevrelerde hızlı bir büyümeye tanıklık eden ve Uluslararası 

finansal sistemde temel katkıda bulunan bir rol oynamak için 

memnuniyetle karşılanan bir kaynak olarak gelişen İslam 

ekonomisine inancı sağlamıştır (Beseiso, 2016). 

Katılım bankacılığı, tefecilik dışı bir yaklaşımdan 
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kaynaklanan ve herhangi bir bankacılık faaliyetini bu yaklaşıma 

uygun olarak kullanan bir bankacılık modelidir; yani ticaret, 

ortaklık ve leasing yöntemleriyle kâr-zarar paylaşımı ve borç 

verme temelinde finansman. Literatürde İslami bankalar 

“bankacılık ve yatırım işlerini İslam dininin belirlediği ve / veya 

onayladığı ilkeler çerçevesinde yürütmek için kurulan kurumlar” 

olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, bu 

bankalar İslami ilkeler çerçevesinde her türlü faaliyette 

çalışmalıdır. Bankacılık faaliyetlerinin ilk ortaya çıkışı Abbasi 

döneminde gerçekleşmiş olsa da, fakat modern anlamda İslami 

bankacılık oldukça yenidir. İslami bankacılığın ekonomik bir 

araç olduğu fikri sadece 1950'lerde uygulanmıştır (Karapinar ve 

Dogan, 2015).  

İslami bankacılık pencereli konvansiyonel bankalar için bu 

pencerelerin performansının Konvansiyonel bankaların 

performansı üzerinde belirli bir etkisi vardır. İslam Bankası, 

tamamen Şeriat ilkelerine göre faizsiz faaliyetler 

gerçekleştirmek için bir ticaret kaygısı ve finansal aracı olarak 

çalışmaktadır. Karşılıklı yarar için kâr ve zarar uğruna finansal 

kaynakları bir araya getirerek iş ve ticaret faaliyetlerini teşvik 

eden bir sosyal yardım kuruluşudur (Sayım, 2017).  

İslami bankacılık sisteminin temel amacı faizsiz 

operasyonlarını ve eylemlerini yürütmek, geleneksel bankacılık 

sistemi ise mevduat sahiplerine sabit bir faiz oranı sağlama 
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amacıyla faaliyet vermektedir. Katılım bankaları, geleneksel 

bankalar, bankacılık dışı finansal aracılar ve sigorta şirketleri ile 

rekabet halindedir. Bu küresel rekabette başarılı olmaya devam 

edebilmek için, katılım bankaları İslami kurallar tarafından 

verilen haklar ve yönergeler çerçevesinde müşteri memnuniyeti 

konularında çalışmalar yapmaktadır. Daha önceki birçok 

çalışma, kalkınma bankalarını seçmenin temel nedeninin din, 

yani İslam olduğunu eleştirmiştir. Öte yandan, Malezya, BAE, 

Kuveyt ve İngiltere'de katılım bankalarını tercih etmek için 

yapılan çalışmalarda maliyet-fayda, daha iyi getiri ve kar 

verimliliği gibi pek çok manevi faktör bulunmuştur (Khan vd, 

2017). 

Katılım bankaları kur riskine yol açan açık veya kapalı 

pozisyon almamaya özen göstermektedir. Ancak, günümüzde, 

fon çeşitli araçlarla gerçekleştirilmiş ve emtia temelli işlemler 

katılım bankalarıyla gittikçe daha fazla ilişkili hale gelmiştir. 

Döviz kuru riskine benzer şekilde, nakde çevrildiğinde ve kredi 

yerine kullanıldıklarında emtia bazlı fonlarla ilgili bir risk de 

olabilir. Döviz kuru riski, tüm finansal kuruluşlar tarafından 

ciddiye alınması gereken bir risktir (Sayım, 2017).  

Konvansiyonel iktisat günümüzde kendi aydınlık köklerine 

dönme sürecindeyken, İslam iktisadı hiçbir zaman laik ve 

materyalist bir dünya görüşüne karışmamıştır ve laiklik ve değer 

tarafsızlığının kökenine çarpan dini bir dünya görüşüne 
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dayanmaktadır. Cinsiyet, yaş, ırk, din veya zenginliklerine 

bakılmaksızın tüm bireylerin gerçek refahını sağlamak için 

İslam ekonomisi, komünizm tarafından yapıldığı gibi özel 

mülkiyeti ortadan kaldırmaya çalışmaz ve bireylerin kendilerine 

hizmet etmesini engellemez. Kaynakların etkin tahsisinde 

piyasanın rolünün farkındadır, ancak sosyal menfaati korumak 

için yeterli rekabet bulamamaktadır. Ahlaki değerler, piyasa 

mekanizması, aileler, toplum ve ‘iyi yönetişimin entegre rolü ile 

insan kardeşliğini, sosyo-ekonomik adaleti ve hepsinin refahını 

teşvik etmeye çalışır. Bunun nedeni İslam'da insan kardeşliği ve 

sosyo-ekonomik adalet üzerine yapılan büyük vurgudur 

(Beseiso, 2016). 

Faizsiz bankacılık Türkiye'de Özel Finans Kurumları adı 

altında yasal bir kararname ile 1983 yılında başlamıştır. 

Başlangıçta, asıl amacın petrol zengini Orta Doğu Ülkelerinden 

ülkeye sermaye akışını kolaylaştırdığı görülüyordu. Ancak 1999 

yılında yürürlüğe giren bir yasa sonucunda bu şirketler 

bankacılık düzenlemeleri kapsamına alınmıştır. 2005 yılında 

yapılan bir değişiklikten sonra Özel Finans Kurumları “Katılım 

Bankaları” olmuştur (Karapinar ve Dogan, 2015). 

Katılım veya İslami bankalar Türkiye'ye özgü kurumlar 

değildir. Tüm dünyada, özellikle Müslüman ülkelerde, benzer 

bir sisteme göre faaliyet gösteren birçok finans kurumu vardır. 

"Faizsiz bankacılık" veya "İslami bankacılık" olarak bilinse de, 
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kâr ve zararla faaliyet gösteren bu kurumlardan oluşan sistem 

"özel finans evi" olarak algılanmakta ve daha sonra Türk 

yasalarına göre "katılım bankacılığı" olarak tanımlanmaktadır 

(Sayım, 2017).  

1.3. Dinsel Yaşayış 

Tüm toplumsal yapıların evrensel değeri kabul edilen din, 

insanların bireysel ve sosyal yaşam arasındaki tutum ve 

davranışlarını belirleyen bir kurumdur. Bu deneyim büyük 

ölçüde bireyin yaşadığı toplumun sosyal ve dini yapısına 

dayanmaktadır. Çünkü din ile ilgili bilgiler, sosyal soyutlama 

mutlaka bazı semboller veya imgeler için gerçekleştirilir. 

Kendine özgü sembolleri veya görüntüleri nedeniyle 

sosyalleşmemiş bir dinin sosyal etkisinden hem toplum hem de 

bireyler üzerinde söz edilemez (Coştu, 2009). Dolayısıyla her 

dini öğretinin yaşayışı etkileyen sosyalleşmiş bir yapısının 

olduğu ifade edilebilir.  

Din olgusunun insanların zihinsel sağlığı üzerinde olumlu bir 

etkisi olması, esas olarak inananların bazı olumsuz olayları 

olumlu bir şekilde yorumlama fırsatı vermesidir. Bu bağlamda, 

Tanrı ile işbirliği içinde yaşamaya çalışanların stres ve başa 

çıkma düzeyleriyle başa çıkma düzeyinin dini dindarlık ve 

ibadet ile olumlu bir ilişki içinde olduğu, bu nedenle samimi 

dindar insanların Karşılaştıkları sorunların manevi yaşamları 

üzerinde olumlu bir etkisi vardır (Yapıcı ve Kayıklık, 2005). 
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Bunun yanında dinin günlük yaşantı üzerindeki etkilerini, 

parasal konulardaki tercihleri ile de ilişkilendirmek mümkündür.  

2. BÖLÜM - METODOLOJİ 

2.1 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Bolu ilinde ikamet eden, banka ve 

katılım bankası kullanan bireyler oluşturmaktadır. Örneklemini 

ise kümeleme örnekleme yöntemine göre seçilen, araştırmaya 

gönüllülük usulü ile katılan toplam 412 kişi oluşturmaktadır. 

Cohen vd (2001) çalışmalarında, 1.000.000 ve üzerindeki evren 

için gerekli olan minimum 384 kişi olarak belirlemişlerdir. 

Araştırmada bu değerin üzerine çıkılmış ve 412 kişiye 

ulaşılmıştır.  

2.2 Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu 

ile Kayıklı ve Kalgı (2017) tarafından geliştirilen “Dinsel 

Yaşayış Ölçeği” kullanılmıştır. Dinsel yaşayış ölçeği dini 

yaşantıyı inanç, ahlak ve ibadet olmak üzere üç boyutta ölçen, 

her bir boyut 12 olmak üzere toplam 36 madde içeren bir 

formdur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alpha) 

sırasıyla 0.982, 0.937 ve 0.875 olarak bulunmuştur. Tüm ölçek 

için Cronbach Alpha değeri 0.928 bulunmuştur.  

2.3 İstatistik Yöntem 

Araştırmada ölçüm verileri ortalama ve standart sapma 

değerleriyle, ölçüm olmayan veriler ise frekans analizi ile 
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tanımlanmıştır. Fark analizlerinden önce her bir boyut puanının 

ortalama değerlerinin dağılımının normallik analizi için 

Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Her üç boyut puanı da 

standart normal dağılıma uymadığı için, iki grup arasındaki 

farkların analizinde Mann Whitney U, ikiden fazla grubun fark 

analizinde Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Tüm analizler 

%95 güven aralığı, 0.05 anlamlılık düzeyi ve SPSS 17.0 for 

Windows programında gerçekleştirilmiştir.  

3. BÖLÜM – BULGULAR VE TARTIŞMA 

Katılımcıların demografik özellikleri ve katılım bankalarına 

ilişkin görüşleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri ve katılım 

bankalarına ilişkin görüşleri 

 Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

   Kadın 185 44.9 

   Erkek 227 55.1 

Yaş   

   20 ve altı 72 17.5 

   21-30 arası 55 13.3 

   31-40 arası 164 39.8 

   41 ve üzeri 121 29.4 

Meslek   

   Serbest 85 20.6 

   İşsiz/çalışmıyor 72 17.5 

   Memur 121 29.4 

   Emekli 60 14.6 

   Esnaf 74 18.0 

Aylık gelir   

   2500 TL ve altı 46 11.2 

   2501-3500 TL arası 55 13.3 

   3501 TL ve üzeri 311 75.5 

Medeni durum   

   Evli 223 54.1 

   Bekar 189 45.9 
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En fazla tercih edilen banka   

   Katılım bankası 123 29.9 

   Mevduat bankası 236 57.3 

   Banka tercih etmiyor 53 12.9 

Faize ilişkin görüş   

   Kesinlikle yaklaşmam 131 31.8 

   Günümüzün gerçekliğidir 258 62.6 

   Fikrim yok 23 5.6 

Katılım bankasına ilişkin görüşler   

   Olumlu 211 51.2 

   Olumsuz 183 44.4 

   Fikrim yok 18 4.4 

 

Katılımcıların %44.9’u kadın ve %55.1’i erkektir. 

Katılımcıların %17.5’i 20 ve altında, %13.3’ü 21-30 arasında, 

%39.8’i 31-40 arasında, %29.4’ü ise 41 ve üzerinde yaşa 

sahiptir. Katılımcıların %20.6’sı serbest meslek sahibi, %17.5’i 

işsiz ya da çalışmıyor, %29.4’ü memur, %14.6’sı emekli, 

%18.0’i ise esnaftır. Aylık olarak katılımcıların %11.2’si 2500 

TL ve altında, %13.3’ü 2501-3500 TL arasında, %75.5’i ise 

3501 TL ve üzerinde gelire sahiptir. Katılımcıların %54.1’i evli 

olup, %45.9’u ise bekardır. En fazla tercih edilen banka %49.3 

oranla katılım bankası olup, bunu %37.1 oranla mevduat 

bankaları izlemektedir. Katılımcıların %31.8’i faize kesinlikle 

yaklaşmadıklarını, %62.6’sı ise günümüzün bir gerçeği 

olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların %51.2’si katılım 

bankasına olumlu bakarken, %44.4’ü ise olumsuz bakmaktadır. 

İnanç puanının demografik özelliklere göre farkı için yapılan 

analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.   

Tablo 2. İnanç puanının demografik özelliklere göre farkı için yapılan 
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analiz sonuçları 

 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Test 

Değeri 
p 

Cinsiyet     

   Kadın 50.23 6.37 19657.000 0.264 

   Erkek 49.67 5.31   

Yaş     

   20 ve altı 50.24 4.99   

   21-30 arası 48.22 5.81 9.909 0.019 

   31-40 arası 49.74 6.54   

   41ve üzeri 50.77 5.04   

Meslek     

   Serbest 50.29 5.75   

   İşsiz/çalışmıyor 50.24 4.99 10.091 0.039 

   Memur 50.69 5.43   

   Emekli 48.75 7.53   

   Esnaf 48.89 5.48   

Aylık gelir     

   2500 TL ve altı 50.15 4.81 1.519 0.468 

   2501-3500 TL arası 49.04 7.77   

   3501 TL ve üzeri 50.05 5.54   

Medeni durum     

   Evli 49.36 5.22 18153.500 0.015 

   Bekar 50.59 6.39   

En fazla tercih edilen banka     

   Katılım bankası 50.16 5.17   

   Mevduat Bankası 49.86 6.34 0.493 0.782 

   Banka tercih etmiyor 49.64 4.71   

Faize ilişkin görüş     

   Kesinlikle yaklaşmam 52.98 5.76 70.195 0.000 

   Günümüzün gerçekliğidir 48.75 5.24   

   Fikrim yok 45.65 4.80   

Katılım bankasına ilişkin 

görüşler 
    

   Olumlu 52.04 4.91 70.841 0.000 

   Olumsuz 47.90 5.88   

   Fikrim yok 45.67 5.34   

 

İnanç puanı kadınlarda, 41 ve üzerinde yaşa sahip olanlarda, 

memurlarda, aylık 2500 TL ve altında gelire sahip olanlarda, 

bekarlarda, en fazla k atılım bankasını tercih edenlerde, faize 

kesinlikle yaklaşmayanlarda ve katılım bankalarını olumlu 

görenlerde daha yüksek düzeydedir. Fark analizi sonuçlarına 
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göre inanç puanı yaş, meslek, medeni durum, faize ilişkin görüş 

ve katılım bankasına ilişkin görüş gruplarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Ahlak puanının 

demografik özelliklere göre farkı için yapılan analiz sonuçları 

Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Ahlak puanının demografik özelliklere göre farkı için 

yapılan analiz sonuçları 

 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Test 

Değeri 
p 

Cinsiyet     

   Kadın 51.63 5.30 20256.000 0.536 

   Erkek 51.35 5.66   

Yaş     

   20 ve altı 49.99 5.33   

   21-30 arası 51.84 5.64 8.781 0.032 

   31-40 arası 51.20 5.24   

   41ve üzerinde 52.57 5.70   

Meslek     

   Serbest 53.34 5.89   

   İşsiz/çalışmıyor 49.99 5.33 17.575 0.001 

   Memur 51.38 5.76   

   Emekli 50.15 4.64   

   Esnaf 52.01 4.78   

Aylık gelir     

   2500 TL ve altı 49.89 5.50   

   2501-3500 TL arası 50.18 4.73 7.910 0.019 

   3501 TL ve üzeri 51.94 5.56   

Medeni durum     

   Evli 51.00 5.45 18789.000 0.057 

   Bekar 52.03 5.52   

En fazla tercih edilen banka     

   Katılım bankası 52.79 4.97   

   Mevduat Bankası 51.24 5.65 12.170 0.002 

   Banka tercih etmiyor 49.45 5.33   

Faize ilişkin görüş     

   Kesinlikle yaklaşmam 54.18 5.50 47.580 0.000 

   Günümüzün gerçekliğidir 50.48 4.84   

   Fikrim yok 47.17 6.14   

Katılım bankasına ilişkin 

görüşler 
    

   Olumlu 52.50 5.92 20.682 0.000 

   Olumsuz 50.79 4.44   
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   Fikrim yok 46.44 6.53   

Ahlak puanı kadınlarda, 41 ve üzerinde yaşa sahip olanlarda, 

serbest meslek sahiplerinde, aylık 3.500 TL ve üzerinde gelire 

sahip olanlarda, bekarlarda, en fazla katılım bankasını tercih 

edenlerde, faize kesinlikle yaklaşmayanlarda ve katılım 

bankalarını olumlu görenlerde daha yüksek düzeydedir. Fark 

analizi sonuçlarına göre ahlak puanı yaş, meslek, aylık gelir, 

faize ilişkin görüş, en fazla tercih edilen banka ve katılım 

bankasına ilişkin görüş gruplarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). İbadet puanının 

demografik özelliklere göre farkı için yapılan analiz sonuçları 

Tablo 4’te verilmiştir.   

Tablo 4. İbadet puanının demografik özelliklere göre farkı için 

yapılan analiz sonuçları 

 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Test 

Değeri 
p 

Cinsiyet     

   Kadın 50.03 4.90 18832.500 0.071 

   Erkek 49.22 4.68   

Yaş     

   20 ve altı 49.54 4.13   

   21-30 arası 48.36 5.43 5.028 0.170 

   31-40 arası 49.63 4.58   

   41 ve üzeri 50.10 5.09   

Meslek     

   Serbest 50.08 5.35   

   İşsiz/çalışmıyor 49.54 4.13 3.438 0.487 

   Memur 49.77 4.54   

   Emekli 49.38 4.57   

   Esnaf 48.91 5.32   

Aylık gelir     

   2500 TL ve altı 48.98 4.04 1.593 0.451 

   2501-3500 TL arası 50.02 4.04   

   3501 TL ve üzeri 49.59 5.02   

Medeni durum     

   Evli 49.17 4.70 18675.500 0.046 
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   Bekar 50.07 4.87   

En fazla tercih edilen banka     

   Katılım bankası 49.52 5.06   

   Mevduat Bankası 49.91 4.68 6.181 0.045 

   Banka tercih etmiyor 48.28 4.47   

Faize ilişkin görüş     

   Kesinlikle yaklaşmam 52.80 3.22   

   Günümüzün gerçekliğidir 48.49 4.51 120.157 0.000 

   Fikrim yok 43.52 4.03   

Katılım bankasına ilişkin 

görüşler 
    

   Olumlu 51.60 3.48 96.517 0.000 

   Olumsuz 47.83 5.04   

   Fikrim yok 43.83 3.96   

 İbadet puanı kadınlarda, 41 ve üzerinde yaşa sahip 

olanlarda, serbest meslek sahiplerinde, aylık 2.501-3.500 TL 

arasında gelire sahip olanlarda, bekarlarda, en fazla mevduat 

bankasını tercih edenlerde, faize kesinlikle yaklaşmayanlarda ve 

katılım bankalarını olumlu görenlerde daha yüksek düzeydedir. 

Fark analizi sonuçlarına göre ibadet puanı medeni durum, faize 

ilişkin görüş,  en fazla tercih edilen banka ve katılım bankasına 

ilişkin görüş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0.05). 

Yapılan bu araştırmada, katılım bankaları ile mevduat 

bankalarına ilişkin banka kullanıcılarının görüşlerinin alınması 

ve dini eğilim düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılık 

gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada bu bağlamda resmi işlemler, maaş ya da vergi 

ödemeleri gibi zorunlu hizmetlerin dışında, günlük rutin işlemler 

ve yatırım işlemlerinde katılımcıların hangi banka türünü tercih 

ettikleri, bu banka türlerine ve faize nasıl baktıkları, bu 
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değişkenlerin inanç, ahlak ve ibadet düzeylerine göre fark 

gösterip göstermediği sorgulanmıştır.  

 Katılım bankaları özünde İslami anlamda yasak kabul 

edilen faiz algısının ortadan kaldırılmasının amaçlandığı, yine 

kar ortaklığı ve güçlü bir dayanışma sistemini amaçlayan yapıdır 

(Sayım, 2017; Karapinar ve Dogan, 2015). Faiz konusu özellikle 

İslam ülkelerinde büyük günahlar arasında kabul edildiği için, 

bu bankacılık türüne faizsiz bankacılık ya da İslami bankacılık 

ismi de verilmektedir. literatürde İslami banka adı altında 

günümüzde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ortaya 

çıkan sonuçlar genel olarak, banka ismi başta olmak üzere, 

sistemin kar verme üzerine kurulması ve zarar yapmama 

garantisi gibi nedenlerle, insanların kuşkuyla yaklaşmasıdır. Bu 

araştırmada da, dini eğilimleri yüksek olan katılımcılar söz 

konusu olsa da, katılım bankasını tercih edenlerin oranı 

%49.3’tür. Bu oran, %90’ın üzerinde bir oranda Müslüman olan 

toplumda, zorunlu işlemler dışında faizsiz banka söyleminin 

yarıya yakınının inandırıcı gelmediğini ya da bankaların bunu 

iyi bir şekilde izah edemediğini göstermektedir.  

Öte yandan dini inanç, ahlak ve ibadet düzeyi yüksek olan 

bireylerde ise katılım bankasını tercih etme düzeyi daha 

yüksektir. Diğer bir ifadeyle katılım bankasını tercih edenlerin 

dini eğilimleri daha yüksektir. Bu nedenle bankaların kendilerini 

daha iyi anlatan bir strateji bulmaları ve geliştirmeleri gerekir. 



 214  

 

Bunun yanında yine toplumda banka ile faiz arasındaki ilişkiden 

yola çıkılarak, belki de katılım bankası ifadesindeki “banka” 

sözcüğünün de irdelenmesi gerekir. 

SONUÇ  

Araştırma sonuçlarından da görüleceği gibi, katılım bankasını 

seçenler ve olumlu bakanlar daha çok inanç, ahlak ve ibadet 

puanı yüksek olan, İslami kesimden kişilerdir. Öte yandan her 

ne kadar örneklem içerisinde çoğunluk bu yönde olsa da, tüm 

örneklemin yarısının altında bir oran katılım bankalarını 

herhangi bir resmi işlem ya da zorunluluk olmaksızın, özgür 

seçim imkanları olduğu takdirde tercih etmektedir. Katılım 

bankalarının literatürde sıklıkla İslami banka ya da faizsiz banka 

gibi isimlerle yer alması, bu banka türlerinin reklam ya da 

müşteri çekme stratejilerine bunu yerleştirmiş olmaları, İslami 

hassasiyeti yüksek olan kesimin daha büyük bölümüne hitap 

etmelerini gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, İslam dininde 

faizin haram kabul edilmesi, bu bankaların faizsiz, yani haram 

olmayan bir bankacılık alternatifi geliştirmeleri ve ülkemizde 

toplumun çoğunluğunun Müslüman olması, katılım bankalarına 

olan ilginin daha yüksek düzeylere erişmesini gerektirmektedir. 

Öte yandan pratikte ise %50’nin altında bir oran katılım 

bankalarına yönelmekte, bu kesimin ise dini eğilimleri oldukça 

yüksek görülmektedir. Araştırmanın maaş, kredi, vergi vb 

ödemeler gibi zorunlu banka işlemlerinin dışındaki işlemleri 
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sorgulaması nedeniyle, oranın daha yüksek olması 

beklenmektedir.  

 Öte yandan her ne kadar oran düşük olsa da, bu durum 

potansiyelin yüksek olduğunu da göstermektedir. Yine faize 

karşı olan, dini eğilimleri, ibadet, ahlak ve inanç puanları yüksek 

olan bireylerin daha çok katılım bankalarını tercih etmeleri ve 

diğer kesimlere göre daha olumlu bakmaları, stratejinin doğru 

olduğunu, fakat topluma yeterince izah edilemediğini 

göstermektedir. Bu nedenle, dini hassasiyetler de dikkate 

alınarak, bu yönde yapılacak olan toplumu bilgilendirme 

çalışmaları ve dini hassasiyetler noktasında daha şeffaf yapıyla, 

katılım bankalarının daha geniş kesime hitap etmeleri ve 

toplumun daha geniş kesimini kapsamaları mümkündür. Yine 

buradan oluşturulacak olan alternatif bir model, diğer İslam 

ülkeleri için önemli bir rol model olabilir. 

KAYNAKÇA 

Achimba, C., Ongonga, J. O., Nyarondia, S. M., Amos, A. A. L., & Okwara, 

M. (2014). Innovation in Banking Industry: Achieving Customer 

Satisfaction. Open Journal of Business and Management, 02(04), 261–

274. 

AL-Qaisi, K. M. (2018). A Literature Review on the Competition in the 

Banking Sector. International Journal of Academic Research in 

Accounting, Finance and Management Sciences, 8(1), 174–184. 

Beseiso, F. H. (2016). Islamic Economics and Happiness Economics : A Case 

Study on the Role of Central Banks in Approaching Human 

Wellbeing. International Journal of Islamic Economics and Finance 

Studies, 2(3), 27–52. 

Colvin, C.  L. (2015). The past, present and future of banking history, 

QUCEH Working Paper Series, No. 15-05, Queen's University Centre 

for Economic  History (QUCEH), Belfast.  



 216  

 

Coştu, Y. (2009). Dine Normatif ve Popüler Yaklaşım “Bir Dini Yönelim 

Ölçeği Denemesi”. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(15), 

119-139.  

Hoffmann, P. S. (2011). Determinants of the Profitability of the US Banking 

Industry. International Journal of Business and Social Science, 2(22), 

255-269.  

Kayıklık, H. &  Kalgı, M. E. (2017). Dinsel Yaşayış Ölçeği: Geçerlik 

Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 17(1), 1-19. 

Karapınar, A., & Dogan, İ. Ç. (2015). An Analysis on the Performance of the 

Participation Banks in Turkey. Accounting and Finance Research, 

4(2). 

Khan, M. M., Shafiq, B. & Ijaz, F. (2017). An Empirical Analysis of Banking 

Sector in Pakistan: Islamic Versus Conventional Banks. Uluslararası 

İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 3(1), 60-93.   

Monnin, P., & Jokipii, T. (2010). The Impact of Banking Sector Stability on 

the Real Economy Swiss National Bank Working Papers. Empirica, 

44(2010), 295–337. 

Mukhtar, M. (2015). Perceptions of UK based customers toward internet 

banking in the United Kingdom. Journal of Internet Banking and 

Commerce, 20(1), 1–38. 

Nouaili, M.,  Abaoub, E. & Ochi, A. (2015). The Determinants of Banking 

Performance in Front of Financial Changes: Case of Trade Banks in 

Tunisia. International Journal of Economics and Financial Issues, 

5(2), 410-417.  

Sayım, F. (2017). The Role of Participation Banking as Alternative Financing 

Channels to Substitute for Deposit Banks and its Growth in the 

Turkish Finance Market - Period: 2007-2015. Emerging Markets 

Journal, 7(1), 46-52.  

Yapıcı, A. ve Kayıklık, H. (2005). Ruh sağlığı bağlamında dindarlığın öz 

saygı ve kaygı ile ilişkisi: Çukurova Üniversitesi örneği. Değerler 

Eğitimi Dergisi, 3 (9), 177-206. 

Zogjani, J., Kelmendi, M., Humolli, B., & Raçi, S. (2016). The Impact of 

Banking Performance in Banking Sector - Evidence for Kosovo. 

Mediterranean Journal of Social Sciences, (February 2017).



 217  

 

BÖLÜM 9 

HIZLANAN TEKNOLOJİ: GELECEĞİN 

İŞLETMELERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL 

Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 

zberikol@cu.edu.tr 

ORCID ID: 0000-0001-5870-5407 

 

Özet 

Moore yasası: “Her 18 ya da 24 ayda bir bilgisayar işlem gücünün ikiye 

katlanmaktadır” demektedir. Yetmişli yıllarda ortaya atılan bu tezin haklılığı 

günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri 

katlanarak gelişirken diğer alanlardaki gelişmelerin kademeli olduğu 

görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu hızlı gelişmelerin 

insanların iş ve ev yaşamına büyük etkilerinin olacağı görülmektedir. Bu 

etkiler bazı işkolları ve mesleklerin yok olmasına, bazı yeni işkolu ve 

mesleklerin ortaya çıkmasına yol açacak ve buna bağlı olarak bu alanlarda 

belli bazı nitelik ve becerileri kazanmış elemanlara ihtiyaç duyulacaktır. 

Ayrıca mevcut işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini gerçekleştirebilecek 

teknolojik firmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla hızlı 

büyümenin gelecekte neler getirebileceğinin kavranmasının gerekliliği, 

gelişimin tüm sektörleri etkileyeceği görülmektedir. Bu noktada 

işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini yönetip yönlendirebilecek iş ve 

işlem süreçlerine katkıda bulunacak ve mümkünse teknoloji geliştirebilecek 

işletmelerin var olması, bu tür firmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesinin 

önemini konusunda bir farkındalık oluşturulması üzerine bir çalışmadır. 

Bu çalışmada; araştırma, tarama, değerlendirme yöntemlerinden 

faydalanılarak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak 

teknoloji yoğun işler yapabilecek elemanların yetişmesi ve mevcut 

işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini yönetip yönlendirebilecek iş ve 

işlem süreçlerine katkıda bulunacak ve mümkünse teknoloji geliştirebilecek 

işletmelerin kurulmasının teşvik edilmesi ve var olanların desteklenmesinin 

mailto:zberikol@cu.edu.tr


 218  

 

önemi ve işgücü altyapısının oluşturulması yönünde öneriler ve bir 

farkındalık oluşturulmaya çalışılması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojileri, moore yasası, dijital 

dönüşüm 

 

ACCELERATING TECHNOLOGY: 

COMPANIES OF THE FUTURE 

Abstract 

Moore's law says:” every 18 or 24 months the computing power is 

doubled." The merit of this thesis, which was put forward in the seventies, 

is better understood today. While information and communication 

technologies are evolving exponentially, it is seen that developments in 

other areas are gradual. It is seen that these rapid developments in 

information and communication technologies will have a great impact on 

people's work and home lives. These effects will lead to the extinction of 

some workplaces and professions, the emergence of some new workplaces 

and professions, and accordingly, employees who have acquired certain 

qualifications and skills in these areas will be needed. 

It is also thought that there is a need for technological firms that can carry 

out the digital transformation processes of existing businesses. Therefore, it 

is necessary to understand what rapid growth can bring in the future, and it 

is seen that development will affect all sectors. It is a study on creating an 

awareness of the importance of promoting and supporting such companies 

and the existence of enterprises that can contribute to business and 

transaction processes that can manage and direct the digital transformation 

processes of enterprises and if possible, develop technology. 

In this study; the importance of promoting and supporting the 

establishment of enterprises that will be able to contribute to the business 

and process processes that can manage and direct the digital 

transformation processes of existing businesses and develop technology, if 

possible, by making use of research, scanning and evaluation methods, 

depending on the developments in information and communication 

technologies. It is aimed to create suggestions and to raise awareness for 

the establishment of the infrastructure. 

 

Keywords: Information and communication technologies, moore law, 

digital transformation 
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GİRİŞ 

Dünya hızla değişmektedir. Sanayi devrimi ile başlayan süreç 

bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan son derece hızlı 

gelişmeler bilgi devrimi şeklinde devam etmektedir. Bugün 

gelinen noktada Moore yasasında belirtildiği gibi bilgisayar 

teknolojilerinde katlanarak yaşanan gelişmeler ekonomik 

anlamda da bir dönüşüm gerçekleşmesine yol açmış para 

ekonomisinin yerini bilgi ekonomisine bırakmasına yol açtığı 

görülmektedir. Bu hızlı gelişmelerin dünya genelinde insanların 

bireysel, toplumsal, iş, ev yaşamlarına büyük etkilerinin olacağı 

düşünülmektedir. Bu gelişmeler tüm sektörleri etkileyerek bazı 

yeni işkolu ve mesleklerin ortaya çıkmasına, bazılarının yok 

olmasına yol açacak; buna bağlı olarak bu alanlarda nitelik ve 

becerilerini geliştirmiş elemanlara ve mevcut işletmelerin dijital 

dönüşüm süreçlerini gerçekleştirebilecek teknoloji firmalarına 

ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. 

Araştırmada küçük, orta ya da büyük işletmelerde teknoloji 

yönetiminin geleceği, hızlanan teknolojik gelişmelerin gelecekte 

ekonomilere etkileri ile ilgili çalışmalar yer alırken Türkiye’deki 

işletmelere ve bireylere olabilecek etkilerine ait kapsamlı bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda cevabı aranan 

araştırma soruları; 

 Teknolojik hızlı gelişmelerin işletmeleri özellikle üretim 

maliyetlerinin aşağı düşmesi konusunda olumlu ya da olumsuz 
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yönde etkileyeceği, 

 Teknolojik hızlı gelişmelerin bireyleri ve işgücünü olumlu 

ya da olumsuz yönde etkileyeceği, 

 Robotik teknolojilerin ilerleyerek üretimde işçilerin yerini 

almasının devlet açısından olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyeceği, şeklindedir. 

Soruların cevaplanmasıyla, bilgi ve iletişim teknolojileri 

olmak üzere hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin işletme ve 

bireysel hayatı nasıl etkileyebileceği belirlenecektir. 

Bu çalışmada araştırma, tarama, değerlendirme 

yöntemlerinden faydalanılarak bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak bireylerin ve 

işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinden nasıl etkileneceğinin 

ortaya konulması ve işletmelerin bu dijital dönüşüm süreçlerini 

yönetip yönlendirebilecek iş ve işlem süreçlerine katkıda 

bulunacak ve mümkünse özellikle yapay zekâ konusunda 

teknoloji geliştirebilecek işletmelerin kurulması, teşvik edilmesi 

var olan işletmelerin ise desteklenmesinin önemi ve işgücü 

altyapısının oluşturulması yönünde öneriler ve bir farkındalık 

oluşturulmaya çalışılarak literatüre katkı yapılması 

amaçlanmakta ve sonraki çalışmalara temel oluşturması 

düşünülmektedir. 
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1. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde teknoloji yönetiminin geleceği, hızlanan teknolojik 

gelişmelerin gelecekte ekonomilere etkileri ile ilgili çalışmalar yer 

alırken Türkiye’deki işletmelere ve bireylere olabilecek etkilerine ait 

kapsamlı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda; 

Özcan, R. 2019 yılında yaptığı çalışmada, yeni teknolojilerin 

insanların nasıl yaşadığı ve çalıştığını değiştireceğini bazı mesleklerin 

yok olacağını belirtmekte robotizasyonun yaygınlaşmasının yapısal 

işsizlikten gelir dağılımına kadar muhtemel etkileri olacağına yeni 

mesleklerde insanların çalışabilmek için yeni beceriler edinmek 

zorunda kalacağına dolayısıyla çalışmalarında robotizasyonun yapısal 

işsizlik, işgücü talebi ve gelir dağılımına etkileri üzerinde durmuştur. 

Yıldız, Y. 2020 yılındaki araştırmasında, artan robotlaşmanın 

neden olabileceği mali sorunlara işaret etmek, bunların giderilmesinde 

robot vergisi adı verilen çözüm önerisini açıkladığını belirtmektedir. 

2. HIZLANAN TEKNOLOJİ 

Teknolojinin süregelen ivmesi, bir evrim sürecinin ürünlerinin 

ortaya çıkış hızındaki ivmelenmeyi ve bu ürünlerdeki üstel gelişmeyi 

niteleyen şeyin gereği ve kaçınılmaz sonucudur. Bu ürünler, özellikle 

bilgi işlem gibi bilgiye ilişkin teknolojileri kapsamaktadır, söz konusu 

üstel gelişme ise Moore Yasası olarak bilinen yasanın öngörülerinin 

çok ötesine uzanmaktadır (Kurzweil, 2020: 61). Moore Yasası, bir 

yasa olmaktan çok, bilgisayar donanımında kullanılan transistor sayısı 

ile ilgili bir istatistiki gözlemdir (Şeker, 2009: 1). 

Moore Yasası, Intel şirketinin kurucularından Gordon 

Moore'un 19 Nisan 1965 yılında Electronics Magazine 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Intel


 222  

 

dergisinde yayınlanan makalesinde ile teknoloji tarihine kendi 

adıyla geçen yasa. Yasaya göre: “Her 18 ayda bir tümleşik 

devre1 üzerine yerleştirilebilecek bileşen sayısının iki katına 

çıkacağını, bunun bilgisayarların işlem kapasitelerinde büyük 

artışlar yaratacağını, üretim maliyetlerinin ise aynı kalacağını, 

hatta düşme eğilimi göstereceğini öngören deneysel (ampirik) 

gözlem” olarak tanımlanmaktadır. 1965 yılında, 

mikroişlemciler2 içindeki transistör3 sayısı her yıl iki katına 

çıkacaktır" diyen Moore, 1975 yılında bu öngörüsünü: “Her iki 

yılda bir iki katına çıkacaktır” şekilde düzelterek güncellemiştir. 

Kendisi tarafından hiçbir zaman yasa olarak tanımlanmayan 

ifadesi, Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi profesörü ve yüksek 

ölçekli indirgeme konusunun öncülerinden biri olan Carver 

Mead tarafından bu şekilde adlandırılmıştır. Yasa temel olarak 

bir tümleşik devrenin fiziki boyutunun devreyi oluşturan 

transistör sayısının karesiyle değiştiği anlamına gelir. Örneğin 

tümleşik devre bünyesindeki transistör sayısı iki katına çıkarsa 

                                                 
1 Tümleşik Devre: Entegre devre, tümdevre, yonga, kırmık, çip, mikroçip ya da tümleşik devre, 

genellikle silikondan yapılmış yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine 

yerleştirilen elektronik devreler grubudur. Mikroçipler, her elektronik devre elemanı bağımsız 

olan ayrık devreleden daha küçük boyutludur. Entegre devreler içinde bir tırnak ucu kadar alanda 
milyarlarca transistör ve elektronik devre elemanı içerecek kadar küçültülebilir 

(https://tr.wikipedia.org). 
2 Mikroişlemci: Ana işlem biriminin (CPU) fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tüm devrede (IC) 

birleştiren programlanabilir sayısal elektronik bileşendir (https://tr.wikipedia.org). 
3

 Transistör (Geçirgeç): Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim (elektriksel bir büyüklük) 

ve akım (elektriksel yükün hareketi) kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak 

kullanılan yarı iletken (üzerine yapılan mekanik işin etkisiyle iletken özelliği kazanabilen) bir 

elektronik devre elemanıdır (https://tr.wikipedia.org). 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCmle%C5%9Fik_devre
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCmle%C5%9Fik_devre
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devrenin boyutu dört katına çıkacaktır (Moore, 1965: 2-3; 

https://tr.wikipedia.org; Arraou, 2016: 126-128). Aşağıda Moore 

Yasası’na ait şekil görülmektedir. 

 

Şekil 1: Moore Yasası https://tr.wikipedia.org; 

http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com 

Yukarıdaki şekilde takip edilebileceği üzere gelişim doğrusal 

bir yapıya sahiptir. Yasayı ortaya atan Gordon E. Moore henüz 

2200 adet transistor içeren işlemciler için bu yasayı 

söylediğinden beri 24 ayda bir ikiye katlama doğrusunda büyük 

bir sapma olmamıştır. İstatistiksel olarak bu doğrunun devam 

etmesi beklenmektedir. Moore yasasının farklı uygulamaları 

http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/
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bilgisayar hafızaları (RAM)4 veya bir dijital kameranın kaç 

piksellik resim çekebildiği gibi farklı alanlara da uygulanmıştır 

(Şeker, 2009: 1). 

3. BİR TEKNOLOJİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ 

Bir teknolojinin yaşam döngüsü yedi ayrı aşamada 

tanımlanabilir (Kurzweil, 2020: 83-84). 

3.1. Öncü Aşama: O teknolojinin ön koşulları görülür, hayal 

perestler bu unsurların bir araya gelişini zihinlerinde 

canlandırabilirler. Ancak, düşler yazıya dökülse bile düşlemekle 

icat etmeyi aynı şey olarak görmeyiz. Akla oldukça yatkın uçak 

ve araba resimleri çizmiş olmakla birlikte Leonardo da 

Vinci’nin bunları icat ettiği düşünülmez. 

İcat Aşaması: Kültürümüzde epeyce değer verilen icat 

aşaması, bazı yönlerden uzun süren doğum sancılarından sonra 

gerçekleşen doğuma benzer çok kısa bir aşamadır. Mucit burada 

merakı bilimsel beceriyle, kararlılıkla, çoğunlukla da bir miktar 

şovmenlikle harmanlayarak, yöntemleri yeni bir biçimde 

birleştirir ve yeni teknolojiyi hayata geçirir. 

3.2. İcadın Gelişme Aşaması: İcat gelişmesi için üzerine 

titreyen koruyucularca (mucitte dahil olabilir) korunur ve 

desteklenir. Bu aşama çoğunlukla icat aşamasından daha 

                                                 
4 Rastgele Erişilebilir Bellek - Random Access Memory (RAM): Bilgisayarların en önemli 

parçalarından birisidir. Birincil bellek (primary memory) ismi de verilen rasgele erişilebilir 

belleğin temel fonksiyonu işlemcinin (Merkezi işlem birimi [Central processing unit (CPU)] 

program çalıştırırken geçici olarak verileri sakladığı ve sırası geldikçe bu verileri kullandığı 
alandır. 



 225  

 

kritiktir; icadın kendisinden daha önemli olabilecek ek yaratılar 

söz konusu olabilir. Birçok usta, el emeğiyle en ince ayrıntısına 

kadar çalışarak atsız araba yapmıştır ama otomobilin tutunup 

gelişmesini sağlayan, Henry Ford’un getirdiği seri üretim 

yeniliğidir. 

3.3. Olgunluk Aşaması: Evrim sürse de artık teknolojinin 

kendine ait bir hayatı vardır; toplumun bir parçası olarak yer 

edinmiştir. Yaşamın dokusuna öylesine örülmüş olabilir ki bazı 

gözlemciler bunun sonsuza kadar var olacağını düşünebilirler. 

3.4. Ani Gelişme Aşaması: Burada bir anda ortaya çıkıveren 

bir gelişme önceki teknolojiyi gölgede bırakmakla tehdit eder. 

Bunun heveslileri, zamanından önce zafer öngörülerinde 

bulunurlar. Yeni teknoloji üzerine düşünüldüğünde, belirgin 

bazı yararlar sağlamakla birlikte, bazı kilit işlev ve nitelik 

ögelerinden yoksun olduğu anlaşılır. Yerleşik düzeni yerinden 

oynatmayı gerçekten başaramadığında da, teknolojinin 

tutucuları bunu önceki yaklaşımın gerçekten de sonsuza kadar 

yaşayacağının kanıtı sayarlar. 

3.5. Gerileme Aşaması: Yaşlanmakta olan teknoloji için bu 

çoğunlukla kısa ömürlü bir başarıdır. Genellikle bundan kısa 

süre sonra başka bir yeni teknoloji, önceki teknolojiyi modası 

geçmiş teknolojiler arasına kaydırmayı başarır. Teknoloji, 

yaşam döngüsünün bu bölümünde adım adım gerileyerek kıdem 

yıllarını sonuna kadar yaşarken, temel amacı ve işlevi de artık 
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daha etkin bir rakibin alanına girmiştir. 

3.6. Eskime Aşaması: Yaşam döngüsünün %5-%10’u 

arasındaki bir dilimi kapsayan bu aşamada teknoloji, sonunda 

(faytonun, vinil plağın, mekanik daktilonun yaptığı gibi) 

antikalar arasındaki yerine çekilir. 

4. YENİÇAĞ 

Geçmişten bugüne işgücü ile yapılan işleri gelecekte 

makinelerin elimizden alması ve uzun vadeli işsizliğe neden 

olması endişesi mevcuttur; fakat bu endişelerin gereksiz olduğu, 

makinelerin işgücünün işlerini kolaylaştırmak üzere iş yaşamına 

girdiği düşünülmektedir. Ancak, şimdi iş yaşamına giren 

makineleri özellikle robotları üretenler üretim süreçlerinde hiç 

insan düşünmediklerini ifade ettikleri görülmektedir. İnsan 

emeği olmaksızın çok lezzetli otomatik hamburger yapma 

makinesi geliştirmiş olan Momentum Machines firma 

yetkilisinin: 

“Yaptığımız makinenin amacı çalışanları daha verimli hale 

getirmek değil, tamamen ortadan kaldırmaktır (Roush, 2012: 1)” 

açıklamasının konunun önemini anlatır nitelikte olduğu 

düşünülmektedir. 1960’lı yıllarda Milton Fridman danışmanlık 

yaptığı gelişmekte olan bir ülkede kamu projesi olan bir inşaat 

sahasında bir sürü işçinin ellerinde küreklerle harıl harıl 

çalışmasına rağmen kepçe, traktör, buldozer gibi iş 

makinelerinin neredeyse hiç olmadığını görmüş ve sebebini 
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ilgili memura sormuş: “Bu bir istihdam programı” cevabını 

vermiş. Fridman meşhur cevabı veri: “O zaman ellerine kürek 

yerine kaşık verseydiniz ya” (Ford, 2020: 9). 

Aslında ciddi problemlerin yaşandığı görülmektedir; Tarımın 

makineleşmesi milyonlarca insanı işinden ederek işsiz kalan 

tarım işçilerini fabrikalarda iş aramak üzere şehre göç etmeye 

zorladı. Sonra, hâlâ devam eden, otomasyon ve küreselleşme 

işçileri üretim sektöründen hizmet sektörüne kaydırdı. Bu geçiş 

dönemlerinde işsiz sayısı arttıysa da bu durum kalıcı olmadı ve 

yeni iş alanları doğdu. Bu yeni işler eskilerine oranla daha fazla 

beceri gerektiriyor ama daha fazla da kazanç sağlıyordu. II. 

Dünya Savaşı sonrası yaklaşık 25 yıllık bu dönemde gelişen 

teknoloji ile çalışan kesimin refah seviyesi birbirini beslemiştir. 

1970’lerde bu durum bozulmaya başlamıştır. 2013 yılına 

gelindiğinde ise üretkenlik % 107 artarken bir üretim işçisinin 

1973’te kazandığının %13 daha az kazanıyor olması söz 

konusudur. 2010 yılında yapılan bir araştırmada 21. yy’ın ilk on 

yılında yaratılan yeni işlerin sayısının sıfır olduğu 

kaydedilmiştir. Büyük buhrandan beri yaşanmayan bir 

durumdur. Aynı yıllarda üretkenlik artışından işçilerde 

faydalanırken aksine neredeyse tamamı işyeri sahipleri ve 

yatırımcılar cebine gitmektedir. Yani başka bir deyişle milli 

gelirin emeğe giden pay oranı sermayeye giden pay oranına göre 

hızla düşmektedir (Ford, 2020: 10-18; Arraou, 2016: 8). 
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Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi ile 

ülkelerin teknolojik yapısı, üretim biçimleri değişecek bu da 

ülke ekonomilerine etki edecektir. Yapay zekânın gelişimi 

üretimde işgücü yerine robotik mekanizmaların kullanımını 

arttırmaktadır (Yıldız, 2020: 1). Bu yeni çağın en tanımlayıcı 

özelliği, işçilerin yerlerini makinelere bırakması olacak. 

Teknolojiye dair en temel varsayımlarımızdan biri olan 

“Makine, işçinin üretkenliğini arttıran bir araçtır” varsayımını 

sorgulamamız gerekecek. Çünkü günümüzde artık bizzat 

makineler işçi haline gelmektedir (Ford, 2020: 12; Gates, 

1999:). 

Bilgi ve iletişim teknolojileri katlanarak gelişirken diğer 

alanlardaki gelişmelerin kademeli olduğu görülmektedir. Bilgi 

ve iletişim teknolojilerindeki bu hızlı gelişmelerin yapay zekâ ve 

dolayısıyla robotik gelişimin çok hızlı olmasına yol açmaktadır; 

dolayısıyla robotlar artık hem endüstri hem de günlük 

yaşantımızda hayatımıza girmektedir. Endüstriyel robot 

Baxter’dan bomba imha robotlarına, yük/eşya taşıma ve 

yerleştirme robotlarına ya da ev süpürme işini yapan robotlara 

kadar çeşitli alanlara hızla girdiği, insanların iş ve ev yaşamına 

büyük etkilerinin olacağı düşünülmektedir. Biri şu ana kadar ve 

şu anda yaptığımız görevleri tekrar ederek işimizi yapabilir hale 

gelebilir mi? Bir meslek grubunda bu soruların cevabı evet ise 

«öngörücü algoritmalar» ve «yazılım otomasyonu»nun kapsamı 



 229  

 

genişledikçe ve bu alandaki gelişmeler arttıkça, günün birinde 

işinizin çoğunu ya da tamamını yapabilecek bir algoritmanın 

geliştirilmesi ihtimali yüksek hatta büyük veri (Big Data) 

kavramıyla bu durumun hızlanacağı düşünülmektedir (Banger, 

2017: 41-53; Özdoğan, 2016: 11-16; Görçün, 2016: 165). 

Bunlara ek olarak robotların becerileri artıp yapabildikleri işler 

genişledikçe ve üç boyutlu yazıcılarla dağıtık imalat ve yedek 

parça bakımı daha kolay ve ucuz hale geldikçe çoğu işletmenin 

robotik teknolojiye geçeceği düşünülmektedir (Schwab, 2016: 

60, 172). 

5. BULGULAR 

Araştırmada cevabı aranan araştırma soruları; 

Teknolojik hızlı gelişmelerin işletmeleri özellikle üretim 

maliyetlerinin aşağı düşmesi konusunda olumlu ya da olumsuz 

yönde etkileyeceği, 

 Teknolojik hızlı gelişmelerin bireyleri ve işgücünü olumlu ya 

da olumsuz yönde etkileyeceği, 

 Robotik teknolojilerin ilerleyerek üretimde işçilerin yerini 

almasının devlet açısından olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyeceği, şeklindedir. 

Bu bağlamda işletmelerde iş yapma biçimleri değişeceğinden 

üretim maliyetlerinin de aşağı düşeceği böylece ucuz işgücü için 

Uzakdoğu ve Asya daki gelişmekte olan ülkelere giden gelişmiş ülke 

kökenli firmaların ülkelerine dönerek üretimi orada gerçekleştirmeye 
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başlayacakları sonucuna varılabileceğinden ilk sorunun cevabı 

bulunmuş olmaktadır. 

İkinci soruda ise eğer bireysel anlamda gerekli eğitimler verilmez 

ise pek çok işkolunda robotların çalışması nedeniyle işsiz kitleler 

oluşacak ve bu sosyal olaylara yol açabilecektir. Bu yüzden bireylerin 

yapay zekâ konusunda ve büyük veri analizi, veri analitiği gibi yeni 

beceriler ile donatılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. İşini kaybeden 

bireylere eğitimle bu yeni becerileri kazandırma ve vergi kayıplarının 

devletler açısından bir dezavantaj oluşturacağı düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Hızlı büyümenin gelecekte neler getirebileceğinin kavranmasının 

gerekliliği, gelişimin tüm sektörleri etkileyeceği görülmektedir. Bu 

gelişmeler bazı işkolları ve mesleklerin yok olmasına, bazı yeni işkolu 

ve mesleklerin ortaya çıkmasına yol açacak ve buna bağlı olarak bu 

alanlarda belli bazı nitelik ve becerileri kazanmış elemanlara ve ayrıca 

işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini yönetip yönlendirebilecek iş 

ve işlem süreçlerine katkıda bulunacak ve özellikle yapay zekâ 

konusunda mümkünse teknoloji geliştirebilecek işletmelerin var 

olması, teşvik edilmesi ve desteklenmesinin önemi konusunda bir 

farkındalık oluşturulması ve sonraki çalışmalara temel oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerleyiş 

otomasyon ve yapay zekâ gelişimini arttırmakta buda üretimde robotik 

teknolojilerin kullanılmasını arttırmaktadır. Özellikle üretim 

ortamlarında robotik teknolojiler kullanılması devletler açısından 

işsizlik, adil olmayan gelir dağılımı, vergi kaybı ile bütçe açıkları 

problemlerini beraberinde getirecek, işini kaybeden kişilere yeni 

açılan iş kollarında iş bulmaları için eğitim programları düzenlenmesi 
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yönünde yüklü maliyetlerle yüz yüze kalmalarına yol açabilecektir. 

Dolayısıyla, üretimde robotların işgücünün yerini almasının devletleri 

mali açıdan bir yük altına sokabileceği düşünülmektedir. 

Günümüzde kurumlar yürüttükleri işlemlere ait her yönüyle 

veri toplamaktadır ve çalışanların yaptığı işlerle ilgili pek çok 

bilgi bu verilerin içinde yer almaktadır. Geliştirilecek bir 

makine-öğrenmesi algoritması ile bu veriler yardımıyla kendini 

eğitecek yapay zekâ geliştirilmesi mümkün görülmektedir. Özet 

olarak, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojisi sanayi devrimi 

ile başlayan süreci Endüstri 4.0 ve bileşenleri ile özetlemekte ve 

bizlerin yeni şartlara evrilmesi yönünde itici rol oynayacağı, kısa 

süre içinde tüm ülke ekonomilerinin daha az emek yoğun, daha 

çok sermaye yoğun üretim şeklini tercih edeceği 

düşünülmektedir. Tüm bu gelişmelere baktığımız zaman yıllar 

içerisinde özellikle, imâlat sektörünün, Çin, Endonezya, 

Meksika, Hindistan gibi düşük ücret politikaları güden ülkelere 

kaymasının robotik teknolojilerle maliyetler aşağı çekilerek ters 

yöne döndürülmesinin amaçlandığı, böylece gelişmiş ülke 

imâlat sektörlerinin işçiliğin çok ucuz olduğu ülkelerle rekabet 

edebilir hale gelebileceği sonucu çıkarılabilmektedir. 
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