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Editörden 

E-Journal of Yasar University dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinlerarası akademik bir 

dergidir.  Yayın hayatının ilk on yılını başarı ile tamamlayan dergi, her ne kadar 2016 yılı itibari ile işletme, ekonomi 

alanları ile bu alanlarla kesişimde olan disiplinlerarası özgün çalışmaları kabul etme kararı almışsa da, 2015 yılı 

içerisinde değerlendirme sürecinde olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalardan hakem değerlendirme 

sürecini başarı ile tamamlamış olanlar çalışmalara bünyesinde yer vermeye devam etmektedir. 

 

E-Journal of Yasar University dergisinin kırkikinci sayısında iletişim ve yönetim bilimleri alanlarında altı Türkçe, iki 

İngilizce çalışma yayınlanmıştır. Naim Çınar’ın Understanding the Motives for Joining Ethnic Online Communities: A 

Study of Turks in Norway başlıklı çalışması etnik temelli çevrimiçi topluluklara katılma motivasyonunun sebeplerini 

araştırmış, hipotez Norveç’te yaşayan Türkiyeli göçmenlerden toplanan veri ile test edilmiştir. Yine çevrimiçi 

davranışların temellerine inen Veysel Yılmaz, Erkan Arı ve Rana Doğan’a ait Online Alışverişte Müşteri Şikayet 

Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi başlıklı çalışmada ise çevrimiçi alışveriş sonrası 

oluşan müşteri şikayetlerinde müşteri memnuniyetinin algılanan yanıt üzerinde etkisinin olduğu, algılanan yanıtın 

şikâyet niyetlerinde anlamlı etkisi olduğu ve şikâyet niyetlerinin de müşteri şikâyet davranışlarında anlamlı etkisinin 

olduğu tesbit edilmiştir. Turizm sektöründe müşteri bağlılığını arttıran pazarlama stratejilerini İzmir’de faaliyet gösteren 

butik konaklama işletmeleri örneği üzerinden inceleyen Övünç Bardakoğlu’na ait Küçük Konaklama İşletmelerinde 

Pazarlama Stratejileri ve Müşteri Bağlılığı: İzmir Örneği başlıklı çalışma 23 işletmede yapılan görüşmeleri içerik 

analizi ile inceleyip ağızdan kulağa pazarlama, tanıtım, reklam ve sosyal medyanın küçük konaklama işletmeleri 

tarafından en çok tercih edilen pazarlama araçları olduğu ve otel sahibi tarafından karşılanma, konaklama süresince 

yakından ilgilenilme ve veri tabanı oluşturarak iletişimin sürekli hale getirilmesinin ise müşteri bağlılığını arttıran 

unsurlar olduğu saptamıştır. Feray İrigüler ve Mehmet Emre Güler’in Emotional Labor of Tourist Guides: How Does It 

Effect Their Job Satisfaction and Burnout Levels? başlıklı çalışması İzmir ve civarında aktif çalışan lisanslı turizm 

rehberleri ile yaptığı anket çalışmasında turist rehberlerinin duygusal emek kullanımı ile iş doyumu ve mesleki 

tükenmişliklikleri arasındaki ilişkiyi inceleyip raporlamıştır.  

Türkiye’nin Meyve ve Sebze İhracatı: Bir Çekim Modeli Uygulaması başlıklı çalışmada ise Fatih Kaplan 2004-2014 

dönemini kapsayan panel veri kullanarak Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatını etkileyen faktörleri araştırarak tahmine 

yönelik bir model önermiştir. Cemal Elitaş, Mesut Doğan ve Özkan Karahan’ın Şike Soruşturmasının Hisse Senedi 

Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma başlıklı çalışmasında 

ise spor ekonomisinde şike ve benzeri yasak fiil ve davranışların borsada işlem gören futbol kulüplerinin hisse senedi 

getirilerine etkisi ve olası nedensellik ilişkisi Borsa İstanbul’da işlem gören kulüpler üzerinden incelenmiş ve şike 

soruşturması öncesi ve sonrası dikkate değer getiri değişiklikleri gözlenmiştir. Benzer bir yöntemle doğal gaz ve petrol 

fiyatları ile BIST Sanayi sektörü endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı incelendiği Kemal 

Eyüboğlu ve Sinem Eyüpoğlu’nun Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi başlıklı çalışmasında ise hem doğal gaz hem de petrol fiyatları ile mevcut endeksler arasında uzun 

dönemli ilişki olduğu gösterilmiştir. 

Sezen Bozyiğit’a ait Türkiye’deki Lojistikle İlgili Lisans Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme başlıklı 

çalışmada ise Türkiye’de lojistik ile ilgili eğitim veren 4 yıllık lisans programlarının müfredatı içerik analizi yöntemi ve 

yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile incelenip programların sektörel beklentiler açısından durumu değerlendirilmiştir. 

 

E-Journal of Yasar University dergisinin yeni sayısı 2016 yılının Temmuz ayında çıkacak olup yeni sayıda yine kendi 

alanının araştırma, yöntem ve modellerin kullanıldığı özgün çalışmalar ile buluşmak ümit ve dileklerimizle, 

çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

 

E-Journal of Yasar University adına 

Prof. Dr. Deniz Özdemir 
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Abstract: This study intends to explore why ethnic online community members are willing to be a part of their community. Arnold and Schenieder 

(2007)’s model of motivation for joining ethnic online communities was tested within the context of Turkish immigrants in Norway. Besides, this article 
gives suggestions on ways of engaging with immigrants through social media.  
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Öz: Bu araştırmanın amacı etnik çevrimiçi topluluk üyelerinin topluluğa üye olma motivasyonlarını ortaya koymaktır. Arnold ve Schenieder (2007)’in 

etnik çevrimiçi topluluklara üye olma motivasyonlarına yönelik geliştirdiği model Norveç’te yaşayan Türk göçmenler bağlamında test edilmiştir. 
Bununla birlikte, göçmenlerin entegrasyonu konusunda sosyal medyanın olası katkılarına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
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1. Brief Summary 

Initially the Web was used as an information repository in which people could access information resources according to 

their needs. Today this one-way type of the Web has been transformed to a co-created, interactive, internet-based platform 

that includes various applications such as wikis, mashups, blogs, podcasts, RSS and social networks. New kinds of 

communicative practices and communities have sprung up depending on the developments in internet based information 

and communication technologies. Millions of internet users from all over the world meet online to chat, to meet with new 

people, to discuss with others, to give or ask for information. These online social gatherings are known by a variety of 

names including ‘online community’. Rheingold (1994), describes online communities as cultural aggregations that 

emerge when enough people bump into each other often in cyberspace. The future of online communities is very 

promising: technological infrastructure supporting online communities is developing rapidly and it is expected that the 

deployment of online communities will become more and more comprehensive and widespread (Blossom, 2005).  

2. Online Communities 

In order to get a sense of perspective about online communities we need to think about what community means today. 

Thinking about what makes a community and what its members get from belonging to that community has been the main 

concerns of the study of communities.  

A multidisciplinary group of researchers held a workshop at the Computer Supported Cooperative Work conference 

in which they identified the core attributes of communities (Whittaker et al., 1997):  

 

“(i) members have a shared goal, interest, need, or activity that provides the primary reason for belonging to the 

community, (ii) members engage in repeated active participation and there are often intense interactions, strong 

emotional ties and shared activities occurring between participants, (iii) members have access to shared resources 

and there are policies for determining access to those resources, (iv) reciprocity of information, support and 

services between members, and (v) shared context (social conventions, language, protocols).” 

 

Before moving to the next step in defining online communities we should mention one particular form of community, 

which offers important insights for our discussion. Benedict Anderson’s conception of imagined communities means that 

the work of making a nation as a community depends on the use of symbolic resources and devices: because we can never 

know or interact with all those others with whom we share national identification, we need ‘things’ to coalesce a shared 

sense of identity around a flag, a national anthem, a set of customs and rituals (sometimes referred to as ‘invented 

traditions’). These kinds of communities only exist because their members believe in them, and maintain them through 

shared cultural practices (Bell, 2001). This definition made it possible to think of communities in a structural way, going 

beyond a historical and geographic characterization (Mitra, 1997).  

Many researchers have defined and redefined the notion of community since internet has started to have a significant 

effect on the way we form communities we live in and interact with. Over the past two decades a large number of studies 
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have attempted to understand how internet and communities intertwine with each other. There are still discussions of 

opposing views about the online forums being a community or not?  Consequently, as Mitra (1997) said: “it is relatively 

difficult (and perhaps fruitless) to arrive at a definitive description of community because that itself is a provisional 

construct changing in meaning as new technologies of communication evolve”.  

The internet has been considered an ideal medium for building and maintaining a community. Many people from all 

over the world meet online around wide variety of topics. These online social gatherings on internet are known as online 

communities. Online communities and social media in general, characterized by user generated content, provide new 

opportunities for contact with various communities (Dekker et al., 2015). Howard Rheingold, one of the pioneers of 

online community research describes it thus: “In cyberspace, we chat, argue, engage in intellectual intercourse, perform 

acts of commerce, exchange knowledge, share emotional support, make plans, brainstorm, gossip, flirt, create a little high 

art and a lot of idle talk. We do everything people do when they get together, but we do it with words on computer screens, 

leaving our bodies behind. Millions of us have already built communities where our identities commingle and interact 

electronically, independent of local time or location” (Rheingold, 1999).  Following that he concludes that online 

community formation occurs when enough people bump into each other often in cyberspace. 

3. Ethnic Online Communities 

The internet is a unique environment where all kinds of groups and ideas are represented. It has great advantages for 

intergroup contact over traditional face-to-face communication. The social networking websites on the internet are ideal 

places for interaction and user generated content. They provide brand new opportunities for getting in touch with all sorts 

of communities (Boyd and Ellison, 2007). As Kahin and Keller (1995) stated, the human need for affiliation is at least as 

strong as the need for information. Therefore, people are usually participate to online groups that share their interests and 

concerns (Preece and Krichmar, 2003). 

Online communities are very diverse in their formation, evolution, content and goals. It is possible to find online 

communities about all kinds of interests. Thousands of networks are devoted to bringing together like-minded souls 

(Norris, 2002). Online religious communities are ideal places for communicating religious beliefs and practices. 

Communities of practice create new products, processes, and services online. Social movements are creating online 

communities for coordinating successfully on international level. The darker side of the internet is also represented by 

fascist or extreme religious groups. These groups have formed online communities with the purpose of recruiting members 

and supporting their organizations. Cyberspace is a pluralistic, multi-tasking and distributed environment made up of very 

different sub-contexts of communication. Therefore online communities are to be understood, their singularity and 

uniqueness must be taken into account (Diamandaki, 2003).  

This study focuses on “ethnic online communities”. Ultimately, the online world is based on people interacting and 

establishing relationships. There must be some shared interest and background. What’s more powerful than race and 

ethnicity? (McLaine, 2003)  

According to literature, immigrants have a natural inclination to communicate with their ethnic peers, and ethnic 

communication activities are helpful in their cultural adaptation process (Ke and Chang, 2009) and media serves as a very 

powerful tool for these communication activities. Media has a crucial role in immigrants’ lives in keeping with the 

diversity and dynamics of the ongoing adjustment to the host culture and preservation of their original cultural identity 

(Khvorostianov et al., 2011) Highlighting the relationship between diaspora and media, Dayan (1999) describes diaspora 

as the migration and displacement of groups in their dislocation from the homeland, which maintain continuous links to 

the country of origin. Communities in diaspora, increasingly form micro-public spheres, interacting with macro-public 

sphere and providing spaces for minority groups to produce mediated conceptions of the self and the community. (De 

Leeuw and Rydin, 2007). 

The rise of the Internet has dramatically altered people’s communication activities. The internet offers the means for 

online gatherings, so that it gives great opportunities for social interaction among individuals—particularly those who 

otherwise would not have had the opportunity, nor perhaps the inclination, to meet. People are increasingly turning to the 

internet as a quick and easy way to maintain contact with others (McKenna and Bargh, 2000). Theories in cultural 

adaptation have pointed out that learning about the host culture through communication is the key issue in cultural 

adaptation. Therefore, the Internet has potential to influence the cultural adaptation patterns among immigrants and 

sojourners (Beom, 2003). New virtual environments have the potential to effect the integrative capacities of the users, 

such as the establishment of social relations across ethnic borders and the accessing of information that could lead to 

increased inter-ethnic understanding and in the case of immigrants this new media environment would provide ample 

opportunities to engage in intra and inter-ethnic contact (Franz and Götzenbrucker, 2012). The Internet –especially online 

communities– is an ideal resource for immigrants’ cultural learning and adaptation apart from face-to-face interactions 

and traditional media. According to McKenna and Bargh (1998), minority group members use the internet to find 

orientation, social acceptance and contact with other like minded people. Internet and therefore online communities 

provide with new ways to relate to their ethnic communities, both to people in their home country and to people in the 

host country (Elias and Lemish, 2009). Some scholars, use the term “digital diasporas” to explain the interaction of 

immigrants in online environments. Digital diaspora is defined as the use of cyberspace by diasporic groups, including 

immigrants or descendants of an immigrant group that uses IT connectivity to participate in virtual networks of contacts 

for a variety of purposes, for the most part, may concern either the home culture, the host culture, or both (Laguerre, 
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2010). It is through this conceptualization that ethnic online communities’ have the potential to be a place for recreation 

of identities, opportunity sharing, spreading cultures, and influencing both the home culture and the host culture (Lee, 

2012) 

Immigrants are more likely to seek help and share feelings with their fellow citizens in foreign countries. Ethnic 

online communities are ideal places to accommodate this inclination because they are inexpensive, easy to access and 

interactive. Online communities provides opportunities for immigrants to connect with each other, breaking the 

geographical restrictions. They offer a space in which immigrant communities, mostly lacking economic or political 

power, are able to develop efficient channels for spreading information that is vital to their survival in the new society 

(Khvorostianov et al., 2011). The immigrants can now transcend the barriers of space and time to participate in 

conversations to discover a new sense of fellowship (Ebihara, 1996).  

To sum up, a growing body of literature (Arnold and Schneider, 2007; Beom, 2003; Dekker et al., 2015; De Leeuw 

and Rydin, 2007; Diamandaki, 2003; Elias and Lemis, 2009; Franz and Götzenbrucker, 2012; Ke and Chang, 2009; 

Khvorostianov et al. 2011; Lee, 2012;  McKenna et al., 2000;  McLaine, 2003; Mitra, 1997) have focused on how 

immigrants utilize online communities to communicate, interact, maintain their identity. These studies on ethnic 

communities online have focused on the implications of social media for inter or/and intra-ethnic contact. On the one 

hand, these online gatherings may foster inter-ethnic contact by providing new social network infrastructures. Thus, they 

would facilitate integration of ethnic minorities in their host societies. On the other hand, they may strengthen intra-ethnic 

contact and impede inter-ethnic contact by connecting ethnic minorities to their countries of origin within so called 

‘transnational communities’. Social media has indeed a relevant sphere for inter-ethnic contact, therefore it does not only 

support intra-ethnic bonding but both inter and intra-ethnic contact. 

4. The Case of Turks in Norway 

According to International Organization for Migration the total number of international migrants has increased over the 

last years from an estimated 150 million in 2000 to 232 million persons (3.2 % of the world’s population) by the end of 

20131. In 2010, the population in Norway comprised 5,156,451 people and the proportion constituted by immigrants and 

those born in Norway by immigrant parents totalled 760,000 (14.9%). In 2014, there were more than 16,000 Turkish 

immigrants and descendants, corresponding to about 2.1% of the total group of foreigners in Norway2. 

Migration can be viewed as a journey from one culture to another. Culture is defined in many ways. According to 

Adler and Gundersen (1991), culture is what is shared by all members of some social cluster, in which older members of 

the society tend to pass on to the younger members and finally it is something that shapes behaviour or structures one’s 

paradigm. According to Hofstede (1980) culture is the collective programming of the mind, which distinguishes one 

human group from another. 

Since culture distinguishes one group of people from the cohort, it is natural that the result of migration creates 

diversity. Cultural diversity can be seen as the outcome of migration. Cultural diversity can exist both within and among 

cultures (Adler and Gundersen, 1991). Since every culture has its own peculiar aspect, each immigrant creates cultural 

diversity in the host country. Cultural diversity carries both negative and positive aspects. Diversity means multiple 

perspectives, interpretations, which increases society’s overall potential of creativity, flexibility and problem-solving 

skills. But on the other hand it means a gap between the immigrant and the host country. This gap creates ambiguity, 

complexity and confusion, which leads to misunderstanding and a diminished level of tolerance (Adler and Gundersen, 

1991). 

Host country nationals answers to migration and the responses they receive from the immigrants can be labelled as 

acculturation attitudes (Berry, 1980). The dominant acculturation attitudes determine whether a society favours from the 

advantages of cultural diversity or not. Acculturation attitudes were introduced as a four-fielder approach by John W. 

Berry in 1980. Interaction between the attitudes of both the hosts and the immigrants composes the four options in terms 

of acculturation. The first dimension is whether or not an individual values maintaining his/her cultural characteristics. 

The second dimension is whether or not maintaining relationships with the host society is considered to be of value. The 

answers to these dimensions can be “yes” or “no,” thus the four-fielder is composed. According to the model if the 

response to the first dimension is “no” and to the second one is “yes,” “assimilation” occurs. In this option, acculturating 

individual does not wish to maintain his/her cultural characteristics but seeks relations with the groups in the larger 

society. On the other side, separation occurs when there is a strong connection with one’s own culture and identity and 

there is low level of intention to interact with groups in the larger society. Integration occurs when there is an interest in 

interacting with others, while conserving the cultural identity. Last section is marginalization. In this case, the individual 

neither intends to interact with the society nor maintains his/her cultural values. Among those four acculturation attitudes, 

integration was found to predict synergy and more fruitful outcomes. Successful integration ought to provide possibility 

to get the best of the both worlds. 

Integration is easier said than done. Eriksen (2001) describes the complexity of the situation in Norway as follows; 

“on the one hand Norwegians have told them  [immigrants] since childhood that they are different, while they in fact 

know no other homeland than Norway. On the other hand they often feel pressured by their parent generation to remain 

faithful to the traditional values and not become 'too Norwegian.” 

                                                      
1 http://www.unfpa.org/migration (Accessed on November, 2014) 
2 https://www.ssb.no/en/befolkning (Accessed on November, 2014) 
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Another version of the same situation is also valid in Turkey. The Turkish term “Almancı” which literally means 

“German-like” is a concept used in Turkey in order to label the Turkish immigrants living in Europe. Immigrants are 

perceived in Turkey as “German-like” and in Europe they are called immigrants. Answers to the question “who am I?” 

becomes obscure as the same individual is sometimes called immigrant, sometimes “Germanized,” sometimes guest-

worker and some other times Norwegian. 

The answer to the question “who am I?” is constructing a person’s identity. A person’s identity is created by her/his 

interactions with social environment (Czarniawska-Joerges, 1997). Since identity is socially constructed, the identity 

construction process is apt to vary according to the environment in which the immigrant interacts (Kärreman and 

Alvesson, 2001).  

Since its advent the Internet has become a popular social environment among people as well as immigrants. The rise 

of the Internet has altered immigrants’ communication activities. Interactions among immigrants that take place within 

the online environments have potential to influence the integration process of immigrants. In the case of Turkish 

immigrants, in recent years many ethnic online communities have been established in Norway. Here is the alphabetically 

ordered list of active ethnic online communities composed of Turkish immigrants in Norway: 

Table 1: List of ethnic online communities composed of Turkish immigrants in Norway 

Community Name Online Location 

Norges Tyrkiske Ungdomsforening Facebook Group 

Den Tyrkisk Islamske Union www.nortib.org 

Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon Facebook Group 

TURKa - Rhythm Organization Facebook Group 

Norveç’teki Türkler Facebook Group 

 
The selected ethnic online communities in this paper are based primarily on the author’s personal netsurfing 

experience, and his own judgement of the kind of information provided by the online communities. This list included 

more ethnic online communities but some of them had to be removed because of reasons like discontinuation of the online 

community or lack of active members.  

As it can be seen on Table-1 the active ethnic online communities are mostly created on Facebook. Facebook and 

other major social networking websites let their users create online communities easily. Another advantage of these big 

social networks is the number of active users they have.  Millions of people from all over the world with different 

backgrounds and interests join these big networks. Therefore it is relatively easier to create and/or find and join an online 

community of interest on big social networks. Just plenty of online communities that have their own web sites are now 

integrating their web sites with the major social networks by letting users join the online community with their existing 

social network accounts or by starting new groups on these social networks.  

There are several other web sites related to Turkish immigrants in Norway but they are not considered as online 

communities since they are typical examples of information based web sites with no member interaction. For instance, 

some of the organizations operated by and for the Turkish community have active web sites. These web sites include 

information related to the organization, news about the Turkish community in Norway, news from Turkey and Norway 

and, links to useful resources (e.g.: Turkish Embassy in Norway, job search engines in Norway, newspapers from both 

Turkey and Norway, travel agency websites, language translation services, web sites about Turkish history, culture and 

religion). 

5. Research Methodology and Findings 

The online participants’ ethnic online community participation motives were analyzed using the scale developed by 

Arnold and Schneider (2007). In their study, four factors were identified. The strongest factor refers solely to having ‘fun’ 

on the web. The second strongest factor was found to be ‘bond to Turkey’. The third factor combines issues pertaining to 

‘community building’ and the fourth and the least important factor is made up of issues pertaining to “orientation” in 

Germany. Due to the fact that Arnold and Schneider (2007)’s scale was tested on Turkish immigrants in Germany, the 

same scale was used to measure the Turkish immigrants’ motivations for joining an ethnic online community. The items 

were translated to Turkish by the author. Two instructors from the School of Foreign Languages at Anadolu University 

reviewed the translations. 

Table-2 shows the factors and the 16 items used to measure these factors: 
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Table 2: Motives for being member of an ethnic online community 

 Factors 

Meeting Turks  

Fun Fun 

Meeting people like oneself 

Improving Turkish language  

 

Bond to Turkey 
Preserve ethnic origin 

Improving Turkish-Norwegian relations 

Connecting to Turkey 

Contact to Turkey 

Be taken seriously  

 

 

Community building 

 

Community with like-minded 

Gaining new topics of conversation 

Learn about trends 

Be where the party is 

Meeting people who understand my problems 

Improving Norwegian language proficiency Orientation 

Orientation in Norwegian everyday life 

Source: Arnold and Schneider, 2007: 129 

The online survey was created and published with the open source online survey tool kwiksurveys.com. The online 

survey form was embedded to a web page that was built to conduct the online research. An email that explains the aim of 

this research was sent to the administrators of the ethnic online communities. They were requested to send the survey link 

to the online community members and share it on the online community homepage. The online survey was available 

online for one month and 92 ethnic online community members (43 female and 49 male) responded. All the respondents 

were from the Facebook groups (see Table-1). All the survey data was analyzed through SPSS version 20. 

 Graphic-1 shows the order of importance of the factors for respondents regarding their motivation for joining the 

ethnic online community. The most important factor is “Fun”. Most respondents strongly agree on joining the community 

for meeting people like one self and having fun.  Fun was also found to be the most important factor in the original study 

of Arnold and Schneider (2007). Similarly, in Franz and Götzenbrucker (2012)’s study a similar term “entertainment” 

was found to be the most popular use of social networks among young Turkish immigrants in Austria.    An interesting 

result of this study is the high importance of “community building” among members whereas this factor was less important 

than “bond to Turkey” in the original study.  This result can be interpreted as an opportunity in respect of communicating 

with Turkish immigrants in Norway through social media. The respondents join these online communities not just for fun 

or to connect with their ethnic background but also for feeling a sense of togetherness, learning new things and helping 

each other to solve their problems. “Bond to Turkey” is the third important factor. By contrast with the original study 

ethnic online community is not necessarily seen to be a place for improving Turkish language. The last and the least 

important factor is ‘Orientation’ but it is also a promising motivation for being an ethnic online community member. It is 

interesting to see that the main language of conversation in “Norges Tyrkiske Ungdomsforening” and “TURKa - Rhythm  
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Graphic 1: The order of importance of the factors 

 

Organization” Facebook groups is in Norwegian whereas Turkish is the only language of conversation in other three 

online communities. A comparison between these ethnic online communities would provide fruitful results to guide future 

studies. 

An independent-samples T-Test was conducted to analyze the differences between genders. Test results shows that 

the difference between female and male respondents’ motivations are non significant (p>0.05). 

One-way ANOVA was used to test the differences between age groups. Table-3 shows that the difference between 

age groups is significant in “bond to Turkey” factor (p<0.05), whereas the differences between age groups are non 

significant in other three factors. 

 

 

 

Graphic 2: The difference between age groups 
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Table 3: Significance of the difference between age groups 

ANOVA 

  

Sum of  

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Fun Between Groups 1.349 4 .337 1.495 .211 

Within Groups 19.621 87 .226   

Total 20.970 91    

Bond to Turkey Between Groups 3.377 4 .844 3.057 .021 

Within Groups 24.026 87 .276   

Total 27.403 91    

Community Between Groups 1.525 4 .381 2.439 .053 

Within Groups 13.603 87 .156   

Total 15.128 91    

Orientation Between Groups 1.739 4 .435 .784 .539 

Within Groups 48.261 87 .555   

Total 50.000 91    

 

Following one-way analysis of variance (ANOVA), Fisher’s Least Significant Difference (LSD) was used to compare 

the mean of one age group with mean of another. Table-4 shows that the respondents aged 26-30 years give less 

importance to “bond to Turkey” factor comparing to other age groups.  

 

Table 4: Significance of the difference between age groups at ‘Bond to Turkey’ factor 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable (I) Age of participant    (J) Age of participant Mean Difference (I-J) 

 

 

 

Bond to 

Turkey 

 

 

 

LSD 

 

 

 

 

26-30 

under 25 -.37356* 

31-35 -.31459* 

36-40 -.49920* 

41 and over -.50690* 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

6. Conclusion 

In this study, the ethnic online community participation motives of community members were examined by looking at 

four factors. The results provide an understanding about the reason why community members join the ethnic online 

communities. In this case of ethnic online community members consisting of  Turkish immigrants living in Norway, 

“fun”, “community building”, “bond to Turkey” and “orientation” are all observed to be important motivations for 

participating the ethnic online community. These findings show that, ethnic online communities are indeed relevant 

spheres for both inter and intra ethnic contact. Likewise the findings from previous studies “fun” is the most predominant 

one among these four motivations which means user join these communities mostly for meeting with like minded people, 

creating new relations and having fun.  

An ethnic online community is an ideal place to link together immigrants and it provides great opportunities for their 

communication activities, cultural learning and adaptation process. Ethnic online communities have the potential to link 

together geographically isolated immigrants and provide them information resources that would help them to survive and 

succeed in Norway. 

All of the ethnic online communities we have examined in this paper somehow provide information related to Turkish 

culture. It can be about a Turkish musician, the current political agenda in Turkey, a discussion about religion, the 

problems of Turkish immigrants in Norway, or a party organization of a group of Turkish immigrants. The ethnic online 

communities should be seen as important information resources that provide deeper understanding about the immigrants 

and a promising environment to foster integration.  
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As it was mentioned before, learning about the host culture through communication is the key issues in cultural 

adaptation and government departments have the opportunity to increase their communication with various ethnic 

communities through social media channels. But in what ways and to what extent the governments should engage with 

them? The most important criteria is ‘trust’ when it comes to engaging them through internet.  Building trust should be 

the first and foremost step for participating and joining the discussions in ethnic online communities. Because they will 

be aware of the fact that there is an outside organization within the community. The governments must take strategic steps 

in order to develop a communication based on trust.  

A good example is Canadian immigration and settlement online community called LoonLounge.com3. It was created 

to improve the Canadian immigration process. According to LoonLounge.com its purpose is to empower Canadian 

residents, immigrants, and potential immigrants with the knowledge to build a stronger Canada together.  The online 

community aims to help immigrants concerning various issues related to their integration in Canada. Its membership is 

made up of current Canadian residents, soon to be Canadian immigrants and many other people from all over the world. 

The online community provides a place for its members where they can meet with other people and learn about their 

immigration experience, ask questions and give advices to each other, search for job opportunities. It is also a place for 

education. Like many other online communities Loonlounge.com provides expert advices and suggestions, other kind of 

educational services and links to useful resources. Educational content appears to be the key element of ethnic online 

communities in consideration of the online communities we have examined in this paper and the participation motives of 

ethnic online community members. 

Norway has a comprehensive and a well-established refugee resettlement program and has a reputation of showing 

high degree of tolerance to immigrants. The results of this study may help to find news ways for interaction between 

immigrants and the host culture (Norway) in an online environment. The Internet offers opportunities to communicate 

with immigrants through online communities and help them to integrate to the host culture. 

This study has some limitations that need to be taken into account. We initially intended to enrich the quantitative 

data by supporting it with in depth interviews with ethnic online community members. Even though internet offers many 

opportunities to conduct online in depth interviews and focus groups, the geographic distance to potential respondents 

and the time limit of the researcher made it hard to reach and convince them to conduct the on line in depth interviews. 

A number of avenues for future research arise from this study. It would be worthwhile to conduct a large scale study 

of online media consumption of ethic minority groups in Norway which might provide fruitful resources and directions 

for a better understanding of cyberspace’ role in the process of integration of immigrants in Norway and the resocialization 

process in the cyberculture.  

Another interesting study could be an extensive analysis of ethnic online communities of various ethnic groups 

through digital ethnography. It would provide rich cultural insights and contextual information which will lead the 

researcher to propose a theory driven design of a successful ethnic online community. The results of this study can be 

used as a starting point for future studies aimed at investigating the ethnic online communities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 http://www.loonlounge.com 
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Türkiye’nin Meyve ve Sebze İhracatı: Bir Çekim Modeli 

Uygulaması 

 
The Turkey’s Fruit and Vegetable Exports: An Application of the Gravity 

Model 

 
Fatih Kaplan, Mersin Üniversitesi, Türkiye, fatihkaplan@mersin.edu.tr 

 
Öz:Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin meyve  ve sebze ihracatını Poisson Pseudo Maksimum Olabilirlik (PPML)  yöntemi ile tahmin etmektir. Bu amaç 

doğrultusunda 2004-2014 dönemini kapsayan ve Türkiye’nin ihracat yaptığı 63 ülkeye ait yıllık panel veriler çekim modelinde kullanılmıştır. Yapılan 
tahminin sonuçlarına göre,  Türkiye’nin sebze ve meyve ihracatı yaptığı ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve kişi başına düşen gelirleri,  sebze ve meyve 

ihracatı ile pozitif ilişkiliyken, ülkelerin birbirlerine olan uzaklığı meyve ve sebze ihracatı ile negatif ilişkilidir. Ayrıca, kukla  değişkenler olarak 

kullanılan sınır komşusu ülke olma durumu meyve ve sebze ihracatını olumlu yönde etkilerken, AB üyesi ülke olma durumu, 2008 küresel finansal krizi 

ve 2010 Arap Baharı siyasi krizinden olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, politika yapıcıları meyve ve sebze ihracat stratejisinde 

söz konusu tespitleri dikkate almaları önem arz etmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Türkiye’nin Meyve ve Sebze ihracatı, Çekim Modeli, Panel Veri  

 

Abstract: This study aims to estimate Turkey's fruit and vegetable exports by using Poisson Pseudo-Maximum-Likelihood method (PPML). For this 
purpose, annual panel data which covers the period between 2004 and 2014 and belongs to 63 countries to which Turkey exports are used with gravity 

model. The results of estimation process shows that economic size and gross domestic per capita of the countries to which Turkey exports fruits and 

vegetables are positively correlated with fruit and vegetable export whereas geographical distance between countries are negatively correlated with 
fruit and vegetable export. Furthermore, while having a common border, which is used as a dummy variable,  has a positive impact on fruit and 

vegetable exports, being a member of EU, 2008 global financial crisis and 2010 Arab Spring political crisis have a negative impact on fruit and 

vegetable exports. In conclusion, the policy makers should take into account the aforesaid findings in Turkey's fruit and vegetable export strategy. 
 

 

Keywords: Turkey's Fruit and vegetable Exports, Gravity Model, Panel Data 

 

1. Giriş  

Meyve ve sebze üretimi, tarım ürünleri sektöründe ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahiptir. Meyve ve sebze 

üretiminde birim alandan elde edilen gelir, diğer tarım ürün gruplarına göre daha fazla olmasından dolayı ülke 

ekonomilerine diğer tarım ürünlerine oranla daha fazla katkı sağlamaktadır. Ayrıca, meyve ve sebze  üretimi bir yandan 

sanayiye hammadde girdisi sağlarken diğer yandan da ihracat yoluyla ülkeye döviz kazandırmaktadır. Bu nedenlerle son 

yıllarda meyve ve sebze sektörüne yönelik yapılan akademik çalışmalar hızla artmaktadır.   

Türkiye sahip olduğu iklim ve toprak özellikleriyle meyve ve sebze üretimine oldukça uygun bir ülkedir. 

Dünyada  üretimi yapılan  150’ye  yakın  meyve  ve sebze türünün yarıdan fazlası 

Türkiye’de  ekonomik olarak üretilebilmektedir. Uygun iklim ve topoğrafik yapısı nedeniyle Türkiye’de birçok meyve 

ve sebze çeşidi, hemen hemen her mevsimde ve birçok farklı bölgede yetiştirilebilmektedir. Bu özellikleriyle Türkiye 

meyve ve sebze üretiminde ve ihracatında diğer ülkeler karşısında oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Bu avantajlı 

konumuna rağmen, üretiminin büyük bir çoğunluğu farklı sebeplerden dolayı dış ticarete kanalize edilememektedir. 

Türkiye’nin meyve ve sebze üretim miktarına göre ihracat miktarının çok düşük olmasının başlıca nedenleri; ihracata 

konu olan meyve ve sebze çeşitlerinin uluslararası piyasaların standartlarına uygun olmayışı, üretimden tüketime devam 

eden süreç içerisinde miktar ve kalite kayıplarının oldukça yüksek olması ve üreticilerden kaynaklanan sorunlar olarak 

gösterilebilir. Bu veya buna benzer nedenlerden dolayı Türkiye’nin toplam meyve ve sebze üretimin yaklaşık %5’i ihraç 

edilebilmekte olup geri kalan %95’lik kısım iç piyasalarda tüketilmektedir (AKİB, 2015). Bu bağlamda Türkiye’nin 

ihracatında önemli bir gelir kalemi oluşturabilecek potansiyele sahip olan bu sektörünün ihracat performansının 

araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatını etkileyen faktörler çekim 

modeli ile tahmini yapılmıştır. 

Çalışmanın literatüre bir kaç noktada katkı sağlaması beklenilmektedir. Birincisi, meyve ve sebze ihracatının ele 

alındığı çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. İkincisi, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı ile ilgili çalışmalar da dahil olmak 

üzere veri seti açısından en geniş panel veri seti ile tahmin yapılmış olmasıdır. Üçüncüsü, önceki yapılan çalışmalardan 

farklı olarak bağımlı değişkenin nicel olarak düşük rakamlara sahip olması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlarda tutarlı 

tahminler yapan ve çekim modellerinin logaritmik formundan kaynaklı değişen varyansı dikkate alan gelişmiş bir 

yaklaşım olan PPML kullanılmasıdır. Dördüncüsü, küresel ekonomik ve siyasi konjonktür dikkate alınarak oluşturulan 

kukla değişkenlerin kullanılmasıdır. 

Türkiye’nin 63 ülkeye (Ek.1) yaptığı meyve ve sebze ihracatına ait verilerin ekonometrik olarak test edildiği bu 

çalışma bundan sonra şu sıra ile devam etmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde daha önce yapılmış çalışmalara ilişkin 



Kaplan, F. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/42, 77-83 
 

78 

 

literatür özeti sunulmaktadır. Üçüncü bölümünde tahmin edilen model ve veri seti tanıtılmıştır. Çalışmanın dördüncü 

bölümünde model tahminin kullanılan yöntem ele alınırken, beşinci bölümde analiz sonuçlarına yer verilmiş olup genel 

bir değerlendirme sonlandırılmıştır. 

2. Literatür Özeti  

Meyve ve sebze ihracatını etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmalar literatürde sınırlı sayıda bulunmakla birlikte tarım 

ihracatını etkileyen faktörlerin meyve ve sebze ihracatını da etkilediği kabul edilmektedir.  Türkiye üzerine yapılan sınırlı 

sayıda çalışmalardan Buguk, Isik, Dellal ve Allen (2003) döviz kuru ve döviz kuru dalgalanmaları kuru incir ve üzüm 

ihracatını negatif yönde etkilediğini tespit etmiştir. Atıcı ve Güloğlu (2006) çekim (Gravity) modelinin kullanıldığı 

çalışmada, Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatını AB ülkelerinin gelirleri, Türk nüfus yoğunluğu ve Akdeniz ülkesi olma 

kukla değişkenleri pozitif yönde etkilerken, iki ülke arasındaki uzaklık negatif yönde etkilemiştir. AB ülkelerindeki nüfus 

değişkeni ise istatistiki yönden anlamsızdır. Nowak-Lehmann, Herzer, Martinez-Zarzoso ve Vollmer (2007) 

çalışmalarında Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne yaptığı ihracatı sektörel olarak incelemiştir. Çekim modelinin 

kullanıldığı çalışmada tarım ürünlerinin (yenilebilir sebze, yenilebilir meyve ve fındık, hazır meyve, sebze ve fındık ) 

ihracatında döviz kurunun pozitif etkisi olduğunun, Türkiye’nin AB’e üyelik sürecinin ve Ortak Tarım Politikası’na 

adaptasyonunun ihracatı artırdığını ileri sürmüştür.  

Türkiye üzerine yapılan ve tarım sektörünün bir bütün olarak ele alan Demirel ve Erdem (2004) çalışmalarında reel 

döviz kuru ve reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye’nin ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya ülkelerine sektörel 

ihracatları üzerinde etkileri araştırmıştır. Çalışmada yer alan ülkelerin tamamı için olmasa da özellikle tarım sektörü için 

reel döviz kuru belirsizliğinin ihracat üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Fidan (2006) ise reel döviz 

kurundan tarım ihracatına doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu ve reel döviz kurundaki bir birimlik şokun ilk beş 

yılda tarım ihracatını pozitif yönde etkilediği ve reel döviz kurunun ihracata etkisi kısa dönemde uzun döneme göre daha 

küçük çapta olduğunu da tespit etmiştir. Erdem ve Nazlioglu (2008), Türkiye’nin AB ülkelerine tarım ürünleri ihracatını 

etkileyen faktörleri araştırdıkları çalışmada Atici ve Guloglu’nun çalışmalarında kullandıkları değişkenlere tarım 

arazilerinin kapladığı alan değişkenini de ekleyerek çekim modelini yeniden tahmin etmiştir. Erdem ve Nazlioglu, Atici 

ve Güloğlu’nun çalışmalarından farklı olarak AB ülkelerinin nüfusu tarım ürünleri ihracatını pozitif yönde etkilerken, AB 

ülkelerinin tarım arazilerinin kapladığı alan tarım ürünleri ihracatını negatif yönde etkilediğini tespit etmiştir. 

Diğer ülkeler üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde; Sheldon, Mishraa, Pick ve Thompson (2013) döviz kuru 

oynaklığı ABD’nin hem meyve hem de sebze ihracatını negatif yönde etkilemektedir. Cho, Sheldon, ve McCorriston 

(2002), 10 gelişmiş ülkede döviz kuru belirsizliğinin sektörel bazda dış ticareti nasıl etkilediğini incelemiştir. Çekim 

modelinin kullanıldığı çalışmada ülke gelirleri tarım ürünleri dış ticaretini pozitif ama istatistiki olarak anlamsız yönde 

etkilerken, ülke nüfusları ve döviz kuru belirsizliği tarım ürünleri dış ticaretini negatif yönde ve istatistiki olarak anlamlı  

bir şekilde etkilemektedir. Ayrıca diğer sektörlere göre karşılaştırılma yapıldığında  döviz kuru belirsizliği daha yüksek 

oranda tarım ürünleri ticaretini negatif yönde etkilemektedir. Cho, Sheldon, ve McCorriston (2002)’in çalışmasında 

kullandığı modeli kullanan Kandilov (2008), çalışmanın örneklemini genişleterek modeli tekrardan test etmiştir. Yapılan 

analiz sonucunda, döviz kuru dalgalanmalarının tarımsal ticarete etkisi, döviz kuru dalgalanmalarının toplam ticarete 

etkisine göre neredeyse önemsiz olduğunu tespit etmiştir.  Kandilov, bu durumu tarımsal politikalar nedeniyle olabileceği 

şeklinde yorumlamıştır. 

Fogarasi (2008) Romanya’nın tarım dış ticareti yaptığı 54 ülkeye ait verileri çekim modeli kullanarak analiz etmiştir. 

Çalışmada ülke gelirleri ve nüfusları, iki ülke arasındaki uzaklıkları,  döviz kuru oynaklığı ve kukla değişkenlerin (ortak 

dil, ortak sınır,  gümrük birliklerine üyelikler vs.) tarım ürünleri ticaretine olan etkisi araştırılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda döviz kuru oynaklığı tarım ürünleri ihracatı üzerinde olumsuz etkisi olduğu,  dış ülkelerin gelirleri ve 

nüfuslarının tarım ürünleri ihracatını olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. Çalışmada sadece uzaklık değişkeni negatif 

yönde tarım ürünleri ihracatı etkilerken, kullanılan kukla değişkenlerin anlamsız oldukları tespit edilmiştir. Çekim 

modelinin kullanıldığı bir başka çalışmada ise Hatab, Romstad ve Huo (2010), Mısır’ın 50 ülkeye yaptığı tarım ürünleri 

ihracatını belirleyen faktörleri araştırmışlardır. Yapılan sabit etkili, tesadüfi etkili ve havuzlamış panel veri analizlerinde 

sadece Mısır’ın milli geliri ve  kişi başına düşen geliri her üç panel veri analizde anlamlı sonuçlar verirken, Mısır’ın ve 

diğer ülkelerin dışa açıklıkları her üç panel veri analizde anlamsız sonuçlar vermiştir. Döviz kuru tarım ürünleri ihracatına 

etkisi ise sadece sabit etkili panel veri analizinde anlamlı sonuç verirken, katsayısı pozitif işaretlidir.  Diğer ülkelerin milli 

gelirleri, hem havuzlanmış hem de tesadüfü etkili panel veri analizinde anlamlı sonuçlar vermiştir.  Ayrıca, kullanılan 

kukla değişkenleri de anlamlı sonuçlar vermiştir.  

Söz konusu çalışmalar dikkate alındığında, genel olarak panel ve zaman serisi analizleriyle meyve ve sebze/tarım 

ürünleri ihracatına etki eden faktörlerin farklı boyutlarının irdelendiği ifade edilebilir. Literatür taramasında meyve ve 

sebze ihracatı üzerine sınırlı sayıda çalışmaların olduğu belirlenmiştir. Yeni çalışmalar ile bu açıklığın kapatılacağı 

düşünülmektedir.  
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3. Panel Çekim Modeli ve Veri Seti 

Yapılan literatür taramasında, çekim modelinin sıkça  kullanıldığı görülmektedir. Ülkelerarası ticaret akımlarını 

açıklamakta kullanılan bu önemli model Tinbergen (1962), Poyhonen, (1963)  ve Linnemann (1966)’ın çalışmalarıyla 

literatüre kazandırılmıştır. Çekim modelinin teorik altyapısı Anderson (1979), Bergstrand (1985), Helpman (1987), Wei 

(1996), Breuss ve Egger (1999) ,Egger (2000), Soloaga ve Winters (2001)  ve Anderson ve Wincoop (2003) çalışmalarıyla 

oluşturulmuştur. Model tahmininde kullanılacak yöntemler ile ilgili katkılar ise Silva ve Tenreyro (2006) , Martin ve 

Pham, (2008) Westerlund ve Wilhelmsson, (2011), Egger, Staub, Larch, ve Winkelmann (2011) , Silva ve Tenreyro 

(2011) ve Baltagi, Egger ve Pfaffermayr (2014) çalışmaları ile sağlanmıştır. 

Çekim modeline göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi, ülkelerin büyüklükleri ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklık 

ile ters orantılıdır. Bu ilişki meyve ve sebze ihracatı için Model (1)’ de ele alınmıştır. 

𝐹𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0
(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡)∗(𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
𝜀𝑖𝑗𝑡              (1) 

Model (1)’de,  Fijt Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatını, 𝛽0 sabit terimi ifade ederken ülkelerin ekonomik 

büyüklüklerini ifade etmek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) kullanılmıştır. GDPi, ihracatçı ülkenin GSYİH’sini, 

GDPj ithalatçı ülkenin GSYİH’sini ve Dist iki ülke arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. Ayrıca kişi başına GSYİH (Inc) 

değişkeni de ekonomik büyüklüğü ifade etmekte için modele eklenmiş ve modelin yeni hali aşağıdaki gibidir 1. 

𝐹𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0
(𝐺𝐷𝑃𝑖)∗(𝐺𝐷𝑃𝑗)∗(𝐼𝑛𝑐𝑖)∗(𝐼𝑛𝑐𝑗)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
𝜀𝑖𝑗𝑡                (2) 

Model (2), aynı ülkelere ait veriler yeniden düzenlendiğinde aşağıda ki gibi olacaktır. 

𝐹𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0
(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡)∗(𝐼𝑛𝑐𝑖𝑡)∗(𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡)∗(𝐼𝑛𝑐𝑗𝑡)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
𝜀𝑖𝑗𝑡             (3) 

(𝐺𝐷𝑃𝑖) ∗ (𝐼𝑛𝑐𝑖) değişkenleri ticaret yapılan ülkeden diğer ülkelere göre değişmediği için bu değişkenlerin 

ülkelerarası ticaret hacmini açıklama gücü yoktur. Bu nedenle modelden çıkartılmıştır (Bos ve Laar, 2004; Saray ve 

Karagöz, 2010). Elde edilen çekim modeline (3 nolu model ) her iki ülke arasındaki dış ticareti etkileyebileceği düşünülen 

faktörler eklenmiştir. Son olarak logaritması alınan ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı model aşağıdaki gibidir. 

𝑙𝑜𝑔𝐹𝑖𝑗𝑡 = 𝑙𝑜𝑔𝛽0 + 𝛼1𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡 + 𝛼2𝑙𝑜𝑔𝐼𝑛𝑐𝑗𝑡 − 𝛼3𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝜃𝑖 ∑ 𝐷4
𝑖=1 + 𝐿𝑜𝑔𝜀𝑖𝑗𝑡        (4) 

εijt = μij + λt + vijt               (5) 

Modelde,εijt; hata terimini, μij; gözlemlenmeyen birim etkilerini, λt; gözlemlenemeyen zaman etkilerini, vijt; 

stokastik hata terimi, i Türkiye’yi, j diğer ülkeleri (1,2…63),  ve t zaman dönemi  (2004-2014) ifade etmektedir. Kukla 

değişkenler ise D1j (Sınır Komşusu Ülke ise 1, değilse 0), D2j (AB Üyesi Ülke ise 1, değilse 0), D3jt (2008 Finansal Krizi 

1, değilse 0) ve D4tj (Arap Baharı Krizi 1, değilse 0) ifade etmektedir. 

Çalışmada, ihracata ilişkin veriler, Türkiye İhracatçılar Meclisi veri tabanından milyon US$ olarak alınmış, Merkez 

Bankası Döviz Kuru Alış Fiyatı (TL/US$) ile TL’ ye dönüştürülmüştür. 2003 yılı baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi 

kullanılarak ihracat verileri milyon TL cinsinden reel hale getirilmiş ve logaritmik formda kullanılmıştır. Ekonomik 

büyüklük göstergesi olarak kullanılan GSYİH ve kişi başına GSYİH verileri Dünya Bankası’nın veri tabanından 

alınmıştır.  GSYİH serileri 2005 yılı sabit fiyatları ile dolar cinsinden hesaplanmaktadır. Ülkelerarası uzaklık için, 

ülkelerin başkentleri arası uzaklık km cinsen hesaplanmış olup, (http://www.distancefromto.net/)  web adresinden 

alınmıştır. 

4. Yöntem 

Panel veri analizi, yatay kesit ve zaman serisi verilerinin birleştirilmesi ile oluşan panel verilerin tahmin edilmesi 

yöntemidir. Panel veri analizlerinde klasik model, sabit etki model ya da tesadüfi etkili modellerinden hangisinin 

kullanılması gerektiğine karar verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ya literatürdeki önsel kabuller ya da model belirleme 

test istatistikleri kullanılmaktadır.  Zamana göre değişmeyen (ülkelerarası uzaklık, kukla değişken gibi vs.) değişkenlerin 

var olduğu modellerde Tesadüfi etkili modellerin yapılması tercih edilmektedir (Atici ve Guloglu, 2006). Uygulamalı 

çalışmalarda panel çekim modeli doğrusal hale getirilerek En Küçük Kareler (OLS) tekniğini kullanan tahmincilerle 

model tahmini yapılmaktadır.  OLS yönteminin kullanılmasından dolayı model tahmininde hata varyansının sabit olduğu 

varsayılmaktadır.  Ancak, Silva ve Tenreyro (2006) standart çekim modeli, doğrusal hale getirildiğinde hata terimin sabit 

varyans varsayımını ihlal ettiğini Monte Carlo denemeleriyle tespit etmiştir . Westerlund ve Wilhelmsson (2011)  ise 

özellikle panel verilerin kullanıldığı çalışmalarda logaritmik dönüşümün yapıldığında daha büyük sorunlara yol açtığını 

ifade etmiştir. Aslında değişen varyans sorununun ortaya çıkmasında Jensen eşitsizliği (Jensen's inequality) sorunsalı 

yatmaktadır. Söz konusu sorun aşağıdaki modeller ile açıklanmaktadır (Herrera ve  Baleix, 2012). 

𝑙𝑜𝑔𝐹𝑖𝑗𝑡 = 𝑙𝑜𝑔𝛽0 + 𝛼1𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑗 + 𝛼2𝑙𝑜𝑔𝐼𝑛𝑐𝑗 − 𝛼3𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝐿𝑜𝑔𝜀𝑖𝑗𝑡          (6) 

Model (6),  beklenen değerleri formunda ele alındığında Model (7)  ve daha sonra Model (8) elde edilmektedir. 

𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐹𝑖𝑗𝑡] = 𝐸[𝑙𝑜𝑔𝛽0 + 𝛼1𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑗 + 𝛼2𝑙𝑜𝑔𝐼𝑛𝑐𝑗 − 𝛼3𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝐿𝑜𝑔𝜀𝑖𝑗𝑡]        (7) 

                                                      
1 Çekim modeli çalışmalarında nüfus değişkeni ekonomik büyüklüğü ifade etmek için kullanılmaktadır. Kişi başına düşen gelir yerine nüfus değişkeni 

modele eklenerek tahmin edildiğinde, nüfus değişkenin katsayısının negatif olduğu gözlemlenmiştir. Bu duruma göre nüfusça kalabalık ülkelerin 

genellikle yoksul ve/veya düşük gelir gurubunda olmaları neden olmuştur. Çünkü, veri seti nüfusu yirmi milyondan fazla olan ve olmayanlar diye iki 

gruba ayrılarak tahminler yapılmış ve bu sonuç tespit edilmiştir. Ayrıca, meyve ve sebzeye olan talebi etkilemede kişi başına düşen gelir teorik olarak 
nüfusa göre daha önemli bir faktördür. Bu nedenle çalışmada kişi başına düşen gelir değişkeninin kullanılması uygun görülmüştür. 

http://www.distancefromto.net/
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𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐹𝑖𝑗𝑡] = 𝐸[𝑙𝑜𝑔𝛽0] + 𝛼1𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑗] + 𝛼2𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐼𝑛𝑐𝑗] − 𝛼3𝐸[𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗] + 𝐸[𝐿𝑜𝑔𝜀𝑖𝑗𝑡]        (8) 

Beklenen değerleri; 𝐿𝑜𝑔𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡] ≠ 𝐸[𝐿𝑜𝑔𝜀𝑖𝑗𝑡], eşit olamayacağından sabit varyans varsayımı ihlal edilecektir2.  Söz 

konusu durumda model OLS yerine Doğrusal Olmayan En Küçük Kareler (NLS) ya da PPML ile tahmin edilebilmektedir. 

Ancak PPML, küçük örneklemlerde NLS’ye göre daha etkindir (Silva ve Tenreyro, 2006)3. Bu nedenle analizde PPML 

tercih edilmiştir. PPML’nin tercih edilmesinin bir başka neden ise bağımlı değişkenin bazı yıllarda sıfır olması ve bazı 

yıllarda ise oldukça küçük değerler almasıdır. PPML tahmincisinde, poisson regresyonu aşağıdaki gibi elde edilmektedir. 

Ülkelerarası ticaretin beklenen değeri 𝐸[𝐹𝑖|𝑥] = 𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖𝛽) olmak üzeri;  

∑ [𝐹𝑖 − exp(𝑥𝑖�̌�)]
𝑛
𝑖=1 exp(−𝑥𝑖�̌�) 𝑥𝑖 = 0            (9) 

şeklinde birinci sıra koşuluyla hesaplanmaktadır.  Modelde, Fi bağımlı değişkeni ifade ederken, xi, bağımsız 

değişkenleri ifade etmektedir. 

5. Bulgular 

PPML yöntemi ile altı farklı regresyon tahmini gerçekleştirilmiştir. Kurulan tüm regresyonlarda değişkenlerin istatistiksel 

olarak anlamlı oldukları gözlemlenmiştir. Model logaritmik formda olduğu için katsayılar esneklikleri vermektedir. 

Değişkenlerin kat sayıları incelendiğinde esnekliklerinin düşük oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuç iktisat literatürü ile 

uyumludur. Yapılan PPML tahmin sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir.  

Tablo 1: PPML Tahmin Sonuçları 

Değişkenler I II III IV V VI 

Bo 2.355738* 2.178283* 2.394467* 2.345593* 2.318284* 2.190518* 

GDP .0590341* .0568506* .0598448* .0582713* .0586541* .056697* 

Inc .0264924* .0337444* .0324795* .0269286* .0281389* .0390401* 

Dist -.0801965* -.0643441* -.0912743* -.0798262* -.0773492* -.071803* 

D1  .120944*    .1147199* 

D2   -.0415056*   -.030850* 

D3    -.0224923*  -.018703* 

D4     -.0680049* -.031947* 

R2 

N 

0.62 

693 

0.65 

693 

0.63 

693 

0.62 

693 

0.63 

693 

0.66 

693 

Not: *, %1 de anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Çekim modelinin tahmin sonuçlarına göre Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatı, ihracat yaptığı ülkelerin ekonomik 

büyüklüğünden ve kişi başına düşen gelirden pozitif, aradaki uzaklıktan ise negatif yönde etkilenmektedir. Modele, 

Türkiye’nin sınır komşularını ifade eden D1 kukla değişkeni eklenildiğinde,  meyve ve sebze ihracatını pozitif yönde 

etkilemektedir. Yani, meyve ve sebze ihracatı açısından sınır komşuluk ilişkisi önemli bir faktördür. Modele, AB üye 

ülkelerini ifade eden D2 kukla değişkeni eklenildiğinde ise, meyve ve sebze ihracatını negatif yönde etkilemektedir. Bu 

durum, Türkiye ve AB üye ülkeleri arasındaki meyve ve sebze ihracatında açık bir rekabet olduğunu göstermektedir. 

Modele, 2008 finansal krizini ifade eden D3 kukla değişkenini eklediğimizde, meyve ve sebze ihracatını negatif yönde 

etkilediği görülmektedir.  Benzer şekilde model Arap Baharı olarak bilenen ve bazı Arap ülkelerindeki siyasi ve ekonomik 

krizi ifade eden D4 kukla değişkeni eklenildiğin de benzer sonuçlar elde edilmektedir. Son olarak tüm değişkenleri içeren 

model tahmin edildiğinde ise bireysel olarak yapılan tahminlerle benzerlik gösterdiği tespit edilmektedir.  

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada Türkiye’nin meyve  ve sebze ihracatını etkileyen faktörler  çekim modeli ile araştırılmıştır. Yapılan literatür 

taramasında en uygun modelin çekim modeli olduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla, çalışmada 63 ülkeye ait ve 2004-2014 

dönemini kapsayan yıllık panel veriler çekim modelinde kullanılmıştır.  Model tahmininde ise klasik tahmincilerin yerine 

PPML tahmincisi kullanılarak değişen varyans kaynaklı sorunların önüne geçilmiştir. 

Yapılan analiz sonucuna göre Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatı yapılan ülkenin ekonomik büyüklüğünden ve kişi 

başına düşen gelirinden pozitif yönde, aralarındaki uzaklıktan ise negatif yönde etkilenmektedir.  Kukla değişkenler 

modele eklenildiğinde; AB üyesi ülke olma kukla değişkeni meyve ve sebze ihracatı negatif yönde etkilerken, sınır 

komşusu ülke olma kukla değişkeni ise meyve ve sebze ihracatını pozitif yönde etkilenmektedir. Ayrıca Türkiye, 2008 

finansal krizi ve 2010 Arap Baharı krizinden olumsuz yönde etkilenerek meyve ve sebze ihracatı azalmaktadır. 

                                                      
2 Değişen varyans durumunda parametrelerin katsayı tahminleri değişmese de, tahminler tutarsız olacaktır. 
3 NLS ile model tahmininde küçük örneklemlerde noisier observations (gürültü gözlemleri)’e daha fazla ağırlık vermektedir. Bu nedenle PPML küçük 

örneklemlerde daha etkindir. Ayrıntılı bilgi için bakınız, Westerlund ve Wilhelmsson, 2011. 
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Araştırmanın sonuçlarından hareketle, Türkiye meyve ve sebze ihracatında ekonomik büyüklüğü ve kişi başına düşen 

geliri yüksek olan ülkeleri tercih etmesinin gerektiği söylenebilir. Bu tercih söz konusu olduğunda ise uzaklık önemli bir 

faktördür. Çünkü,  uzaklık işlem maliyeti, taşıma maliyeti, teslim süresi (meyve ve sebzelerin dayanıklıkları), kültürel 

farklılıklar vs. gibi nedenlerden dolayı mesafe arttıkça meyve ve sebze ihracatı azalmaktadır. Bu durumda, bulunduğu 

coğrafya konum gereğince ekonomik büyüklüğü, kişi başına düşen geliri ve yakınlığı açısından AB ülkeleri tercih 

edilmelidir. Ancak, AB içerisinde benzer ürünleri üreten (özellikle Yunanistan, İtalya ve İspanya) ülkeler ile rekabet etme 

söz konusudur. Böyle bir durumda rekabet koşulları en azından benzer olmalı (ürün destekleri, marka algısı vs.) ya da 

ürün çeşitliğine gidilmelidir. AB üye ülkeleri dışında alternatif ise sınır komşuları ile iyi ilişkiler geliştirilmesidir. Ancak, 

siyasi konjonktür gereği başta Irak ve Suriye olmak üzere bir dizi ekonomik ve siyasi sorunlar yaşayan İran, Gürcistan ve 

Ermenistan gibi ülkelerle sınır komşusu olunması nedeniyle kısa dönemde uygun koşulların oluşması 

beklenilmemektedir. Bu kapsamda analiz sonuçları değerlendirildiğinde, Türkiye’nin meyve ve sebze ihracat politikasını 

şekillendirirken politika yapıcıları tespit edilen faktörleri dikkate almalarında fayda vardır.  
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Öz: Son zamanlarda spor ekonomisi hızlı bir şekilde büyümüştür. Spor ekonomisinin bu kadar hızlı bir şekilde büyümesi şike, teşvik primi ve diğer 

yasak fiil ve davranışları beraberinde getirmiştir. Bunun neticesinde dünyada ve ülkemizde birçok şike soruşturması yaşanmış ve ülke futbol 
federasyonlarını bazı düzenlemeler yapmaya zorlamıştır. Bu araştırmanın amacı; Ulusal 100 (XU100) endeksi ile şike soruşturmasında adı geçen 3 

büyük kulübün (Beşiktaş-BJK, Fenerbahçe-FB, Trabzonspor-TS) ve soruşturma kapsamı dışındaki Galatasaray’ın (GS) hisse senetleri üzerinde 

meydana getirdiği davranış değişikliklerini tespit etmektir. Araştırmada futbol kulüplerine ait günlük getiri verilerinin şike soruşturmasının başladığı 
tarih olan 03.07.2011 tarihi öncesi ve sonrası dönemler için ayrı ayrı analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, bu soruşturmanın tarafı olan 

ve Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerinin hisse senetlerinde dikkate değer önemli davranış değişiklikleri tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Şike Soruşturması, Spor Kulüpleri, Hisse Senedi Getirileri 

 

 
Abstract: Recently, sports economy has grown rapidly. So the rapid growth of the sport economy brought match fixing, use of incentive, premium and 

other prohibited acts and behaviors. As a result of this, a lot of match-fixing investigation was experienced in the world and in our country, the country's 

football federation was forced to make some arrangements. The purpose of this study is to determine the behavior changes on the stocks of three biggest 
football clubs (Beşiktaş-BJK, Fenerbahçe-FB, Trabzonspor-TS), which are listed in the National 100 Index and were mentioned in the match-fixing 

investigation, and to determine behavioral changes on the stocks of Galatasaray, which is out of the investigation. In this study, daily returns data of 
the football clubs were analyzed separately for the pre and post periods of match-fixing investigation in 03/07/2011.At the end of the analysis, this study 

demonstrates that important behavioral changes weren’t observed in the stocks of sports clubs listed in Istanbul Stock Exchange and involved in the 

match fixing investigation. 
 

Keywords: Match Fixing Investigation, Sports Clups, Share of Earnings 

 

1.Giriş 

Spor ekonomisi içerisinde en büyük paya sahip olan futbol endüstrisinin; Avrupa’da 14,6 milyar Euro yıllık cirosu 

bulunmaktadır. Türkiye’de ise futbol endüstrisi son yıllarda ivme kazanmış ve 800 milyon Euro gibi önemli bir büyüklüğe 

ulaşarak Avrupa’da 6. sıraya ulaşmıştır. Spor ekonomisinin bu kadar hızlı bir şekilde büyümesi şike, teşvik primi ve diğer 

yasak fiil ve davranışları beraberinde getirmiştir. Bunun neticesinde dünyada ve ülkemizde birçok şike soruşturması 

yaşanmış, bu durum ülke futbol federasyonlarını bazı düzenlemeler yapmaya zorlamıştır. 

Spor Toto Süper Lig’de 2010-2011 sezonunun sonunda Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Buna karşın 3 Temmuz 2011 

tarihinde; 2010-2011 sezonunda TFF 1. Lig ve Spor Toto Süper Lig’in bazı müsabakalarında şike yapıldığı ve teşvik 

primi verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma ile spor kulüplerinin marka ve piyasa değerleri 

önemli bir şekilde etkilenmiştir. Özellikle bazı spor kulüplerine verilen Avrupa Lig’lerine katılmaktan men cezası, 

kulüplerin ciddi anlamda gelir kaybına uğramasına neden olmuştur. 

Halka açık olan spor kulüplerinde, özellikle taraftarların tuttukları takımın hisselerini almaları çok doğaldır. Şike 

soruşturması kapsamında 3 Temmuz 2011’de Türkiye’de büyük kulüplerin ve bazı birinci lig kulüplerinin yetkilileri ile 

birlikte çok sayıda ismin tutuklanması ve gözaltına alınması borsada işlem gören kulüplerin hisse senetlerinde büyük 

düşüşler meydana getirmiştir. Nitekim tuttukları takımın hisselerini alan küçük yatırımcılar hisse senetlerindeki büyük 

düşüşler sonucunda büyük zararlara uğramışlardır. Bu nedenle bu şirketlerin hisse senetlerinin değer kaybetmesi hem 

spor kulübünü hem de küçük yatırımcıyı etkilemiştir (Donay, 2011: 115). 

Bu araştırmanın amacı, şike soruşturmasının; piyasanın genel performansı hakkında bilgi veren Ulusal 100 (XU100) 

endeksi ile şike soruşturmasında adı geçen 3 büyük kulübün (Beşiktaş-BJK, Fenerbahçe-FB, Trabzonspor-TS) ve 

soruşturma kapsamı dışındaki Galatasaray’ın (GS) hisse senetleri üzerinde meydana getirdiği davranış değişikliklerini 

tespit etmektir. Başka bir ifade ile bu araştırmada şike iddiası ile ilgili haberlerin getiri değişkenliğinde yarattığı olası 

etkiler tespit edilecektir. Araştırmada futbol kulüplerine ait günlük getiri verileri üzerinde şike soruşturmasının başladığı 

tarih olan 03.07.2011 tarihi öncesi ve sonrası dönemler (soruşturma öncesi ve sonrası) için ayrı ayrı analizler yapılmıştır. 

Böylelikle söz konusu iki dönem arasındaki hisse senedi getiri davranış farklılıkları ve şike soruşturmasından spor 

                                                           
* Bu araştırma 21-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 19. Finans Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eike
https://tr.wikipedia.org/wiki/UEFA_%C5%9Eampiyonlar_Ligi
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kulüplerinin ne derece etkilendikleri ortaya konacaktır. Bu amaçlarla bu araştırmada bazı sorulara cevap aranmaktadır. 

Spor kulüplerinin getiri serilerinin şike soruşturması sonrasında piyasa portföyünden etkilenme düzeylerinde nasıl bir 

değişim meydana gelmiştir? Şike soruşturması spor kulüp getirilerine ilişkin riski ne yönde ve ne derece etkilemiştir?  

Çalışmada her bir spor kulübünün soruşturma öncesine ve sonrasına ait 566 gözlem değeri elde edilmiştir. 

Araştırmada incelenen değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin tespit edilmesi için Etki-Tepki Fonksiyonları 

(Impulse-Response Functions), Varyans Ayrıştırması (Variance Decomposition) ve GRANGER Nedensellik (Granger 

Causalty) testlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca Ulusal 100 endeks getirileri ile 4 büyük kulübün getirilerindeki oynaklığın 

modellenmesinde Eşik ARCH (TARCH), Üssel GARCH (EGARCH) ve Üstel ARCH (PARCH) yöntemleri 

kullanılmıştır. 

Konuya ilişkin literatür taramasında şike soruşturmasının ve şike haberlerinin hisse senedi getirileri üzerindeki 

etkisini inceleyen bir araştırmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada Gökten ve Karatepe (2015) şike haberlerinin yayınlanması 

süreçlerinde hisse senedi fiyatlarında anormal getiriler olduğunu tespit etmişlerdir. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Girişten sonra etik, şike, etik ahlak ilişkisi, spor etiği gibi konulardan 

bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmanın amacı, evren ve örneklemi ve yöntemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde 

ampirik bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

2. Etik  

Etimolojik kökeni Yunanca “ethos” a dayanan ve töre bilimi olarak da tanımlanan etik, insanın eylemlerini ahlaki 

bakımdan değerli veya değersiz kılanın ne olduğunu araştıran felsefi bir disiplin olarak kabul edilmektedir (Kısakürek ve 

Alpan, 2010: 214). Etik içinde hem bireysel hem de toplumsal sorular felsefenin ilk günlerinden itibaren yer almaktadır 

(Kaypak, 2010: 90). Dolayısıyla toplumların da bireylerden oluştuğunu göz önünde bulundurursak insanın olduğu her 

yerde etikten bahsetmek mümkündür. Ve bu konuda şu şekilde bir sınıflandırma yapılabilir (Yılmaz, 2009: 134): 

- Bireysel Etik 

- Toplumsal Etik 

- Mesleki Etik 

Bireysel etik, insanın kendi vicdanında oluşturduğu etik standartlarla ilgili iken (Akyıldız, 2007: 24), toplumsal etik; 

insanların toplum içinde yaşamaları sonucu oluşturdukları kültür, değer ve normlarla ilişkilidir. Toplumda yer alan 

bireylerin toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğine yöneliktir. Örneğin; çevre etiği, kamusal alanda etik vs. (Yılmaz, 

2009: 134). Mesleki etik ise, belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturduğu ve koruduğu, meslek 

üyelerini belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimleri sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, 

meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir. 

Örneğin; tıp etiği, muhasebe etiği, spor etiği vs. (Aydın, 2012: 4). 

 

2.1.Etik-Ahlak İlişkisi 

Etimolojik olarak bakıldığında etik ve ahlak kavramları aynı anlamlara (töre, gelenek, alışkanlık vb.) geliyor gözükse de, 

ahlakın olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik, bu olgunun kendisine yönelik araştırmasıdır 

(Tokgöz, 2013: 5). Ahlak ile etik arasındaki ilişkiyi açıklamak ve anlatmak bakımından tiyatro eleştirmenleri ile 

tiyatrocular, futbol eleştirmenleri ya da hakemler ile futbolcular arasındaki ilişkiler örnek verilebilir. Bu ikili ilişkilerde 

ilkler konulara eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yaparlarken, ikinciler ise bizzat uygulayıcılar olarak işlerini yerine 

getirmektedirler. Eleştirmenler uygulayıcıların yerlerine geçmeden değerlendirme yapmaktadırlar. Buna benzer şekilde 

etikle uğraşanlarda ahlak konusuna belli bir mesafeden yaklaşarak değerlendirmede bulunmaktadırlar. Etikle uğraşanlar 

sadece bir bilim adamı olarak eleştirel bir yaklaşımla ahlaki olanı ortaya koymakta ve yansıtmakta, ancak ahlaki 

eylemlerde bulunmamaktadırlar. Bir başka ifadeyle etik, ahlaki pratiğin kuramı olarak bizzat ahlak pratiği değildir 

(Mahmutoğlu, 2009: 231). 

 

2.2. Spor Etiği 

Son zamanlarda dünyada sporun amacından saptırılarak bir takım çıkarlar için araç haline getirilmesi ve ahlaki değerlerle 

maddi değerlerin yer değiştirmesi, spor alanında etiğe duyulan ihtiyacı daha iyi ortaya koymaktadır. Sporun taraflarının 

(teknik direktör, sporcu, hakem, yönetici, taraftar, medya) görevlerini ifa ederken bir takım etik ilkeleri göz ardı etmeleri, 

spor adına etik dışı gelişmelerin yaşanmasına yol açmaktadır (Tuncel ve Büyüköztürk, 2009: 160). 

Spor etiği kavramı genel anlamda, sporun gelişmesinde rol oynayan sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını 

dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsızlık ve saygı gibi evrensel değerler doğrultusunda yerine getirmeleri ve çalışmalarını etik 

ilkelere bağlamalarını kapsamaktadır. Spor etiğinin amacı, bireylere spor alanında kabul görmüş evrensel etik ilkelerinin 

benimsetilerek sporun yapıldığı ortamlarda davranış boyutunda sergilenmesini sağlamaktır (Tuncel ve Büyüköztürk, 

2009: 160). 

Sporda etik dışı davranışların sebebi olarak spor ekonomisinin gün geçtikçe büyümesi ve sporun taraflarının daha 

fazla kazanma isteği gösterilebilir. Çünkü spor alanlarında “kazanmak için her yol mubahtır“ felsefesi sporun tarafları 

tarafından sergilenen davranışların etik açıdan kontrolünü ortadan kaldırmaktadır. 
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Son yıllarda sıkça gündeme gelen sporda şiddet, saldırganlık, şike ve teşvik primi, bahis oyunu skandalları gibi 

konular göstermektedir ki, spor etiğinin daha iyi anlaşılmasına ve anlatılmasına ihtiyaç vardır. İster amatörlükte ve isterse 

profesyonellikte olsun başarı ihtiyacı, Fair Play kurallarına uygun davranmayı gerektirir. Fair Play, zor şartlar altında dahi 

kurallara uyma ve dürüst davranma ile kendini gösterir. Günümüzde spor faaliyetlerinde ne yazık ki Fair Play kurallarına 

uygun olan az sayıda davranış, uygun olmayan ise çok sayıda davranış gözlemlenmektedir (Şenol, 2013: 714). 

2.3. Şike 

Büyük bir ekonomik sektör haline gelen sporda, gelir pastasından farklı şekillerde pay almak isteyen sporcular, yöneticiler 

vs. değişik yöntemler keşfederek bir adım öne geçmeyi hedeflemişlerdir. Eskiden sadece amatör duygularla spor 

yapılmasına ve başarılı olarak manevi açıdan tatmin elde edilmesine karşın, günümüzde sporun kazanç elde etme amacı 

güdülen bir uğraş haline dönüşmesiyle spor karşılaşmalarının sonucuna bağlı maddi kazançlar elde etme isteği de önem 

kazanmıştır. Sporu normal yollarla icra edip maddi kazanç elde etmek isteyenlerin yanında, etik dışı yollar vasıtasıyla 

gelir elde etme yolunu seçen kişiler de bulunmaktadır (Seydi, 2013). 

6222 sayılı Kanuna göre ise şike, “Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç 

veya sair menfaat temin etmek” şeklinde tanımlanmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin özerkliğini kazandığı 

1992 yılında, 01.11.1992 tarih ve 21392 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ilk Futbol Disiplin 

Talimatı’nın “Hileli ve Danışıklı Futbol Müsabakası” başlıklı 38. Maddesi’nde “şike yapmak/yaptırmak” eylemi “Hileli 

ve danışıklı futbol müsabakası yapan, yaptıran kişiler ve aracıları en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti ve teşekküller Futbol Federasyonunca küme düşürme cezası ile cezalandırılır” şeklinde ifade 

edilmiştir (Tuzcuoğlu, 2011: 109). 

Son 3 Temmuz 2011 tarihinde birçok yönetici, futbolcu, menajer ve aracının gözaltına alınması ile başlayan dava 

sürecinde karşımıza çıkan bahis şikesi, hatır şikesi ve transfer şikesi kavramları sıkça duyulmaya başlanmıştır. Bahis 

şikesi, maçın sonucu ne olursa olsun suçun failinin asıl amaçladığı şeyin bahis oyunu sonucunda kazanacağı menfaat 

olmasıdır. Bu şike türü sadece bahis oyunlarının oynanabildiği spor müsabakalarında yapılır (Yılmaz, 2012: 325-326). 

Hatır şikesi, taraflar arasında daha önceye dayanan hatır ilişkisinin ve manevi bağlılığın kullanılması sonucu spor 

müsabakasının sonucuna etki edilmeye çalışılmasıdır (Şen ve Özdemir, 2012: 6). Transfer şikesi ise, bir sporcunun bir 

kulübe transfer vaadiyle o kulübün maçında oynamaması, kötü oynaması ya da bilerek kart görerek oyun dışında kalması, 

rakip takımın maçında ise iyi oynamasının sağlanması ve transfer döneminde transfer edilmesi şeklinde tanımlanabilir 

(Yılmaz, 2012: 325). 

Şike, teşvik primi şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Suçun, bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak 

amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde, teşvik primi verme suçu oluşacaktır (6222 

sayılı Kanun md. 11/5). Teşvik primi, başka bir takımın oyuncularına oynayacakları müsabakayla ilgili, üçüncü takımlar 

yararına bir performans ortaya koymaları ile oynayacakları maçı kazanmaya yönelik motive etme çalışmasına karşı 

verilen kayıt dışı para veya menfaat olarak tanımlanabilir (Özen ve Yılmaz, 2012: 30). 

Esas itibariyle, şike yapılması ve teşvik primi verilmesi/alınması fiilleri birbirinden farklıdır. Şike suçunda, bir 

müsabakada olması gereken yarışma taraflardan biri aleyhine azaltılmakta iken teşvik primi verme suçunda müsabakadaki 

çekişme artırılmaktadır (Şen ve Özdemir, 2012: 10). 

Şike suç olmakla birlikte birtakım olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Sağladığı dışsallıklar nedeniyle 

kendisi dışında birçok sektöre de ilave katma değerler yaratan futbolun yaşadığı gelir kayıpları şike ekonomisinin 

gelirlerini oluşturmaktadır (Akşar, 2011). Şike ekonomisi ile futbol ekonomisi arasında doğru orantılı bir gelişim söz 

konusudur. Futbolda parasallaşmanın boyutu artıkça, şike ekonomisinin boyutu da artmaktadır. Futbol sektöründe ticari 

gelirlerin artması ile birlikte şikenin temel dinamiğini oluşturan faktörlerin futbola olan ilgisi artmaya başlamaktadır. 

Ancak bu ikili arasında rekabet gücü bakımdan ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Şike ekonomisi geliştikçe futbolun 

izlenirliliği başka bir ifade ile reytingi düşmeye başlıyor. Taraftarlar maçlara ilgi göstermiyor. Sponsorlar kulüplerden 

desteklerini çekiyor. Bütün bunlar futbolun rekabet gücünün düşmesine ve uzun vadede ölümü anlamına geliyor. Şike 

olaylarının olduğu ligler izlenmiyor. Bu yüzden de futbol ekonomisinin gelirleri düşmeye başlıyor. Bugün Malezya, 

Singapur ve Çin’de futbola olan ilgi fazla olmasına karşın şike olaylarının yaygınlığı, yerel ligler yerine uluslararası 

liglerin daha fazla izlenmesine yol açıyor (Akşar, 2011). 
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3. Metodoloji 

Metodoloji bölümünde araştırmanın amacı, evren ve örneklemi, yöntemi ve araştırmada kullanılan değişkenler 

anlatılmıştır. 

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Ulusal 100 (XU100) endeksi ile şike soruşturmasında adı geçen 3 büyük kulübün (Beşiktaş-BJK, 

Fenerbahçe-FB, Trabzonspor-TS) ve soruşturma kapsamı dışındaki Galatasaray’ın (GS) hisse senetleri üzerinde meydana 

getirdiği davranış değişikliklerini tespit etmektir. Başka bir ifade ile bu araştırmada şike iddiası ile ilgili haberlerin getiri 

değişkenliğinde yarattığı olası etkiler tespit edilecektir. Araştırmada futbol kulüplerine ait günlük getiri verilerinin şike 

soruşturmasının başladığı tarih olan 03.07.2011 tarihi öncesi ve sonrası dönemler (soruşturma öncesi ve sonrası) için ayrı 

ayrı analizler yapılmıştır. Böylelikle söz konusu iki dönem arasındaki hisse senedi getiri davranış farklılıkları ve şike 

soruşturmasından spor kulüplerinin ne derece etkilendikleri ortaya konacaktır.  

 

 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu araştırmada şike soruşturmasında adı geçen 3 büyük kulübün BJK, FB, TS ve soruşturma kapsamı dışındaki GS spor 

kulübü analizlere dâhil edilmiştir. Şike soruşturmasında adı geçmesine rağmen BJK, FB ve TS dışındaki kulüplerin 

(Bucaspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor, 

Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor) hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem 

görmediği için analizlere dâhil edilememiştir. 

 

3.3. Araştırmada Kullanılan Değişkenler 

Çalışmada her bir spor kulübünün soruşturma öncesine ve sonrasına ait 566 gözlem değeri elde edilmiştir. Yani 3 Temmuz 

2011 tarihindeki şike soruşturması öncesine ve sonrasına ait borsanın açık olduğu 566 gözlem değeri mevcuttur. Sonuçlar 

karşılaştırılabilmesi açısından gözlem sayıları eşit olarak alınmıştır. Toplamda 1132 gözlem değeri elde edilmiştir. 

Çalışmada Ulusal 100 endeksine ilişkin getiri verileri ve dört büyük kulübün gün sonu kapanış değerlerinden 

yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm veriler Borsa İstanbul’dan elden edilmiştir. Analizlerde kullanılan tüm 

değişkenler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Analizlerde Kullanılan Değişkenler 

DEĞİŞKENLER AÇIKLAMA 

GETIRIFB Fenerbahçe Sportif Hisse Senedi Günlük Getiri Oranları (Kapanış Fiyatları Baz Alınarak)  

GETIRIBJK Beşiktaş Sportif Hisse Senedi Günlük Getiri Oranları (Kapanış Fiyatları Baz Alınarak)  

GETIRIGS Galatasaray Sportif Hisse Senedi Günlük Getiri Oranları (Kapanış Fiyatları Baz Alınarak)  

GETIRITS Trabzonspor Sportif Hisse Senedi Günlük Getiri Oranları (Kapanış Fiyatları Baz Alınarak)  

XU100GETIRI IMKB 100 Endeksi Günlük Getiri Oranları (Kapanış Fiyatları Baz Alınarak)  

 

3.4. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada getiri serilerine ilişkin oynaklık tahminleri için TARCH, EGARCH ve PARCH modellerinden 

yararlanılmıştır. Ayrıca, analizlerde yanıltıcı sonuçlarla karşılaşmamak için otoregresif modellerin geçerliliği ve 

güvenirliliği açısından oldukça önemli olan durağanlık testleri yapılmıştır. Zaman serileri arasında uzun dönemli 

bütünleşik ilişkilerin var olup olmadığıyla ilgili sayısal tespitlerde bulunabilmek için eşbütünleşme testlerinden 

faydalanılmıştır. Ayrıca değişkenlerin kendi değerlerinden etkilenip etkilenmediklerinin tespit etmek amacıyla ARCH-

LM testi ve CORRELOGRAM yöntemleri kullanılmıştır. Daha sonra, çapraz korelasyon analizi ve Granger Nedensellik 

Testi yardımıyla modellerde kapsanan değişkenler arasındaki öncül-ardıl ilişkilerin varlığı araştırılmıştır. İlişkilerinin 

yönünün tespitinde ise Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki yöntemlerine yer verilmiştir. Getiri oynaklığının tahmini 

amacıyla üretilen TARCH, EGARCH ve PARCH modelleri arasında en iyi olduğu tespit edilen model önerilerinin tahmin 

hataları üzerinde otokorelasyon testleri gerçekleştirilerek, otokorelasyonun var olmadığına ilişkin destekleyici bulgular 

elde edilmeye çalışılmıştır. Yapılan tüm analizlerde ve oluşturulan ekonometrik modellerde EViews 7 paket 

programından yararlanılmıştır. 
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4. Ampirik Bulgular 

Tablo 2’de 3 Temmuz 2011 öncesine ait spor kulüplerinin hisse senedi getirileri ile ulusal 100 endeksi arasındaki ilişkiyi 

gösteren korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 2. 3 Temmuz 2011 Öncesine Ait Korelasyon Analizi 

KORELASYON 

MATRİSİ 

X
U

1
0

0
G

E
T

IR
I 

G
E

T
IR

IB
J

K
 

G
E

T
IR

IF
B

 

G
E

T
IR

IG
S

 

G
E

T
IR

IT
S

 

XU100GETIRI 1,000 0,215 0,178 0,174 0,188 

 

Korelasyon sonuçları incelendiğinde BJK, FB, GS ve TS getiri serileri ile endeks getiri serisi arasında pozitif bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. 3 Temmuz 2011 Sonrasına Ait Korelasyon Analizi 

KORELASYON 

MATRİSİ 

X
U

1
0

0
G

E
T

IR
I 

G
E

T
IR

IB
J

K
 

G
E

T
IR

IB
F

B
 

G
E

T
IR

IG
S

 

G
E

T
IR

IT
S

 

XU100GETIRI 1,000 0,181 0,259 0,219 0,315 

 

Tablo 3’te 3 Temmuz 2011 sonrasına ait spor kulüplerinin hisse senedi getirileri ile ulusal 100 endeksi arasındaki 

ilişkiyi gösteren korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Tablo 3’te BJK, FB, GS ve TS getiri serileri ile XU100 

endeks getirisi arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. Ancak şike soruşturma öncesi dönemle karşılaştırıldığında, FB, GS 

ve TS getiri serilerinin XU100 endeks getirisi ile etkileşiminin arttığı görülmektedir. Şike soruşturması sonrası dönem 

için XU100 endeksi ile etkileşimi en fazla TS getiri serileridir. BJK getiri serisinin ise, FB, GS ve TS getiri serilerinin 

aksine XU100 endeks getirisiyle etkileşimi azalmaktadır. 

 

Tablo 4. Durağanlık Testi Sonuçları 

DEĞİŞKEN VERİ DÜZEY 
3 Temmuz Öncesi         

Veri Seti 

3 Temmuz Sonrası        

Veri Seti 

ADF Anlamlılık ADF Anlamlılık 

BJK GETİRİ SEVİYE -18,4195 0,0000 -23,2706 0,0000 

FB GETİRİ SEVİYE -20,5516 0,0000 -21,9811 0,0000 

GS GETİRİ SEVİYE -18,6101 0,0000 -21,9309 0,0000 

TS GETİRİ SEVİYE -20,9624 0,0000 -20,3069 0,0000 

XU100 GETİRİ SEVİYE -22,8430 0,0000 -24,6099 0,0000 

 

Tablo 4’te serilerin durağan olup olmadığı test etmek için Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) yöntemi kullanılmıştır. 

Değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler elde edebilmek serilerin durağan olması gerekir. Tablo 4 

incelendiğinde her iki dönem için de serilerin durağan olduğunu görülmektedir. Bu yüzden, modellerde tüm değişkenler 

için seviye değerler temel alınmıştır. 
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Tablo5. Uygun Gecikme Uzunlukları 

DEĞİŞKENLER 
UYGUN GECİKME UZUNLUĞU (gün) 

3 TEMMUZ 

ÖNCESİ 

3 TEMMUZ 

SONRASI 

GETIRIBJK – XU100GETIRI 2 1 

GETIRIFB – XU100GETIRI 2 4 

GETIRIGS – XU100GETIRI 1 1 

GETIRITS – XU100GETIRI 1 6 

 

Tablo 5’te VAR, varyans ayrıştırması, etki-tepki ve eşbütünleşme analizleri öncesinde uygun gecikme uzunluklarının 

tespiti amacıyla gerçekleştirdiğimiz testlerin çıktıları yer almaktadır. Analizde LR test istatistiği (LR), Nihai Tahmin 

Hatası (FPE), Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SC) ve Hannan-Quinn Bilgi Kriteri (HQ) ölçütlerinin 

seçimleri doğrultusunda tabloda yer alan uygun gecikme sürelerine ulaşılmıştır. 

 

Tablo 6. 3 Temmuz 2011 Öncesi GETIRIBJK Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması GETIRIBJK Etki-Tepki GETIRIBJK 

Dönem Standart Hata GETIRIBJK XU100GETIRI GETIRIBJK XU100GETIRI 

1 0.046394 100.0000 0.000000 0.046394 0.000000 

2 0.047603 99.99076 0.009245 0.010651 -0,000458 

3 0.048007 99.73871 0.261294 0.005731 -0,002411 

4 0.048058 99.72150 0.278504 0.002107 -0,00064 

5 0.048063 99.71903 0.280965 0.000698 -0,000242 

6 0.048064 99.71864 0.281360 0.000261 -9,66E-05 

7 0.048064 99.71860 0.281402 9.12E-05 -3,18E-05 

8 0.048064 99.71859 0.281408 3.20E-05 -1,15E-05 

9 0.048064 99.71859 0.281409 1.14E-05 -4,09E-06 

10 0.048064 99.71859 0.281409 4.00E-06 -1,43E-06 

 

Tablo 6’da şike soruşturması öncesi dönem için BJK getiri serisinin varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi 

sonuçları gösterilmiştir. BJK getiri serisinin oynaklığında meydana gelen değişimlerin en az %99,71’i kendi gecikmeli 

değişimlerinden kaynaklanmaktadır. XU100 endeksinin etkisi ise en fazla %0,28 seviyesine ulaşmıştır. Diğer yandan, 

BJK getiri serisinin en fazla kendi değerlerinde oluşan gecikmeli şoklardan aynı yönde etkilendiği ve bu etkinin ilk gün 

en yüksek değerine ulaştıktan sonra ikinci gün neredeyse ortadan kalktığı söylenebilir. Yine BJK getiri serisinin XU100 

getiri endeksinde meydana gelen şoklardan aynı yönde etkilendiği ve bu etkinin üçüncü günde en yüksek değerine 

ulaştıktan sonra 4. günde neredeyse ortadan kalktığı görülmektedir. 

 

Tablo 7. 3 Temmuz 2011 Sonrası GETIRIBJK Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması GETIRIBJK Etki-Tepki GETIRIBJK 

Dönem Standart Hata GETIRIBJK XU100GETIRI GETIRIBJK XU100GETIRI 

 1  0.051699  100.0000  0.000000  0.051699  0.000000 

 2  0.051725  99.90710  0.092901  0.000463  0.001577 

 3  0.051725  99.90701  0.092985 -4,87E-05 -4,74E-05 

 4  0.051725  99.90701  0.092985  1.15E-06  3.66E-07 

 5  0.051725  99.90701  0.092985 -1,94E-09  2.09E-08 

 6  0.051725  99.90701  0.092985 -7,18E-10 -8,74E-10 

 7  0.051725  99.90701  0.092985  2.29E-11  1.23E-11 
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 8  0.051725  99.90701  0.092985 -2,06E-13  2.19E-13 

 9  0.051725  99.90701  0.092985 -9,20E-15 -1,48E-14 

 10  0.051725  99.90701  0.092985  4.15E-16  2.99E-16 

 

Tablo 7’de şike soruşturması sonrası dönem için BJK getiri serisinin varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi 

sonuçları gösterilmiştir. BJK getiri serisinin daha çok kendi değerlerindeki değişimlerden etkilendiği (en az %99,90), 

buna karşın XU100 getiri değişimlerinin neden olduğu etkinin en fazla %0,09 düzeyinde kaldığı görülmektedir. Şike 

soruşturması sonrası dönem için XU100 endeksindeki değişimlerden etkilenme yüzdesi azalmış, buna karşın kendi 

değerlerindeki değişimlerden etkilenme yüzdesi artmıştır. Diğer yandan, BJK getiri serisinin en fazla kendi değerlerinden 

oluşan gecikmeli şoklardan ve XU100 getiri endeksinde meydana gelen şoklardan aynı yönde etkilendiği, ikinci gün ise 

etkisi ortadan kalkmaktadır. 

 

Tablo 8. 3 Temmuz 2011 Öncesi GETIRIFB Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması GETIRIFB Etki-Tepki GETIRIFB 

Dönem Standart Hata GETIRIFB XU100GETIRI GETIRIFB XU100GETIRI 

1 0.030964 100.0000 0.000000 0.030964 0.000000 

2 0.031276 99.64969 0.350315 0.003999 0.001851 

3 0.031598 99.13910 0.860903 0.003882 -0,002273 

4 0.031619 99.13619 0.863814 0.001151 -0,000202 

5 0.031624 99.13152 0.868483 0.000477 -0,000222 

6 0.031624 99.13106 0.868945 0.000191 -7,06E-05 

7 0.031625 99.13099 0.869011 7.02E-05 -2,67E-05 

8 0.031625 99.13098 0.869023 2.81E-05 -1,13E-05 

9 0.031625 99.13098 0.869025 1.07E-05 -4,05E-06 

10 0.031625 99.13097 0.869025 4.14E-06 -1,63E-06 

 

Tablo 8’de model değişkenlerinin kendi değerlerinde ortaya çıkan gecikmeli değişimler ile diğer değişkenlerde 

meydana gelen gecikmeli değişimlerden hangi oranda etkilendikleri ve ayrıca, bir değişkenin oynaklığında meydana gelen 

1 standart sapmalık beklenmeyen değişimin veya şokun, kapsanan diğer değişkenlerin oynaklıkları üzerinde dönemler 

itibariyle yarattığı uzun süreli etkileri tespit etmek amacıyla varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi yapılmıştır.  

Tablo 8 incelendiğinde şike soruşturması öncesi dönemde FB getiri serisinin oynaklığında meydana gelen 

değişimlerin %99,13’ü kendi gecikmeli değişimlerinden kaynaklanmaktadır. XU100 endeksinin etkisi ise en fazla %0,86 

seviyesine ulaşmıştır. FB getiri serisinin daha çok kendi şoklarından etkilendiği ve bu etkinin, maksimum değerine ulaştığı 

şoku takip eden ikinci gün sonunda tümüyle ortadan kalkarak ters yönde etkilendiği söylenebilir. Yine FB getiri serisinin 

XU100 getiri endeksinde meydana gelen şoklardan aynı yönde etkilendiği ve bu etkinin ikinci günde en yüksek değerine 

ulaştıktan sonra 3. günde neredeyse ortadan kalktığı söylenebilir. 

 

 

Tablo 9. 3 Temmuz 2011 Sonrası GETIRIFB Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması GETIRIFB Etki-Tepki GETIRIFB 

Dönem Standart Hata GETIRIFB XU100GETIRI GETIRIFB XU100GETIRI 

1 0.032688 100.0000 0.000000 0.032688 0.000000 

2 0.032831 99.84881 0.151188 0.002777 -0,001277 

3 0.033049 99.51087 0.489131 -0,003262 0.001927 

4 0.033065 99.44921 0.550790 -0,000647 0.000824 

5 0.033125 99.35100 0.649004 -0,001691 0.001049 

6 0.033129 99.33240 0.667600 -0,000188 0.000453 

7 0.033133 99.32389 0.676113 0.000399 -0,000308 

8 0.033133 99.32364 0.676363 0.000177 -5,46E-05 

9 0.033134 99.32101 0.678994 9.65E-05 -0,000171 
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10 0.033134 99.32042 0.679581 -5,78E-06 -8,05E-05 

 

Tablo 9’de şike soruşturması sonrası dönem için FB getiri serisinin varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi sonuçları 

gösterilmiştir. Tablo 11 incelendiğinde, şike soruşturması öncesi döneme benzer şekilde FB getiri serisinin oynaklığında 

meydana gelen değişimlerin en az %99,32 kendi gecikmeli değişimlerinden kaynaklanmaktadır. XU100 getirisinin etkisi 

en fazla %0,67 seviyesindedir. Ayrıca, FB getiri serisinin en çok kendi şoklarından etkilendiği ve bu etkinin, maksimum 

değerine ulaştığı şoku takip eden ikinci günden sonra azaldığı altıncı günden sonra tümüyle ortadan kalkarak ters yönde 

etkilendiği söylenebilir. Diğer yandan, serinin XU100 değişkenindeki şoklara olan ters yönlü tepkisi altıncı gün en yüksek 

değerini alırken, 7. günde ortadan kalkmaktadır. Şike soruşturması sonrası dönemde FB getiri serisi hem kendi 

şoklarından hem de XU100 endeksindeki şoklardan daha uzun süre etkilendiği söylenebilir. 

 

 

Tablo 10. 3 Temmuz 2011 Öncesi GETIRIGS Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması GETIRIGS Etki-Tepki GETIRIGS 

Dönem Standart Hata GETIRIGS XU100GETIRI GETIRIGS XU100GETIRI 

1 0.028805 100.0000 0.000000 0.028805 0.000000 

2 0.028819 99.98679 0.013205 0.000840 0.000331 

3 0.028819 99.98674 0.013259 2.87E-05 2.11E-05 

4 0.028819 99.98674 0.013259 1.11E-06 1.06E-06 

5 0.028819 99.98674 0.013259 4.59E-08 4.95E-08 

6 0.028819 99.98674 0.013259 1.97E-09 2.24E-09 

7 0.028819 99.98674 0.013259 8.61E-11 1.00E-10 

8 0.028819 99.98674 0.013259 3.79E-12 4.47E-12 

9 0.028819 99.98674 0.013259 1.68E-13 1.98E-13 

10 0.028819 99.98674 0.013259 7.43E-15 8.81E-15 

 

Tablo 10’da şike soruşturması öncesi dönem için GS getiri serisinin varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi 

sonuçları gösterilmiştir. Tablo 10’a göre, GS getiri oynaklığı değişiminin en az %99,98 düzeyinde serinin kendi gecikmeli 

değerlerinden kaynaklandığı, buna karşın XU100 gecikmeli değişimlerinin neden olduğu aynı yönlü etkinin %0,013’te 

çok düşük kaldığı anlaşılmaktadır. Tablo 12 incelediğinde, GS getiri serisinin kendi değerlerinde yaşanan şoklardan 1 

dönem gecikmeli olarak en yüksek düzeyde doğru orantılı olarak etkilendiği ve bu etkinin takip eden ikinci gün içerisinde 

ciddi oranda azaldığı ve 3. günde ise ortadan kalktığı görülmüştür. Serinin XU100 getiri değişimlerindeki şoklardan 

etkilenme davranışı, nispeten az ve ikinci günün sonunda ortadan kalkmaktadır. 

 

Tablo 11. 3 Temmuz 2011 Sonrası GETIRIGS Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması GETIRIGS Etki-Tepki GETIRIGS 

Dönem Standart Hata GETIRIGS XU100GETIRI GETIRIGS XU100GETIRI 

1 0.050676 100.0000 0.000000 0.050676 0.000000 

2 0.050846 99.92922 0.070782 0.003927 0.001353 

3 0.050847 99.92912 0.070878 0.000246 5.04E-05 

4 0.050847 99.92912 0.070879 1.68E-05 4.53E-06 

5 0.050847 99.92912 0.070879 1.11E-06 2.67E-07 

6 0.050847 99.92912 0.070879 7.43E-08 1.88E-08 

7 0.050847 99.92912 0.070879 4.94E-09 1.23E-09 

8 0.050847 99.92912 0.070879 3.30E-10 8.26E-11 

9 0.050847 99.92912 0.070879 2.20E-11 5.48E-12 

10 0.050847 99.92912 0.070879 1.46E-12 3.66E-13 

 

Tablo 11’de şike soruşturması sonrası dönem için GS getiri serisinin varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi 

sonuçları gösterilmiştir. Tablo 11’de GS getiri serisinin kendi gecikmeli değerlerinden en az %99,92 düzeyinde 
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etkilendiği, XU100 getiri serisinin gecikmeli değerlerinden etkilenme oranı ise en fazla %0,07 düzeyine ulaşabildiği 

görülmektedir. GS getiri serisinin kendi gecikmeli değerlerinde yaşanan şoklardan aynı yönde etkilendiği, şoku takip eden 

ilk günde tavan yapan bu etkideki düşüşün 2. ve 3. günlerde azalan bir ivmeyle gerçekleştiği görülebilmektedir. Ayrıca 

GS getiri serisinin XU100 değişkenindeki şoklardan da aynı yönde etkilendiği, söz konusu etkinin şoku takip eden ikinci 

günde en yüksek değerine ulaştıktan sonra 3. günde ortadan kalktığı tespit edilmiştir 

 

Tablo 12. 3 Temmuz 2011 Öncesi GETIRITS Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması GETIRITS Etki-Tepki GETIRITS 

Dönem Standart Hata GETIRITS XU100GETIRI GETIRITS XU100GETIRI 

1 0.035887 100.0000 0.000000 0.035887 0.000000 

2 0.036156 99.99923 0.000765 0.004399 0.000100 

3 0.036160 99.99922 0.000783 0.000541 1.54E-05 

4 0.036160 99.99922 0.000783 6.66E-05 1.99E-06 

5 0.036160 99.99922 0.000783 8.21E-06 2.48E-07 

6 0.036160 99.99922 0.000783 1.01E-06 3.06E-08 

7 0.036160 99.99922 0.000783 1.25E-07 3.78E-09 

8 0.036160 99.99922 0.000783 1.53E-08 4.65E-10 

9 0.036160 99.99922 0.000783 1.89E-09 5.73E-11 

10 0.036160 99.99922 0.000783 2.33E-10 7.06E-12 

 

Tablo 12’de şike soruşturması öncesi dönem için TS getiri serisinin varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi 

sonuçları gösterilmiştir. Tablo 12 incelendiğinde, TS getiri serisinin kendi gecikmeli değerlerinden en az %99,999 

düzeyinde etkilendiği, XU100 getiri serisinin gecikmeli değerlerinden etkilenme oranı ise en fazla %0,0007 düzeyine 

ulaşabildiği anlaşılmıştır. Başka bir ifade ile şike soruşturması öncesi dönem için TS getiri serisinin en çok kendi 

şoklarından etkilenmektedir. TS getiri serisinin de en çok kendi şoklarından etkilendiği ve bu etkinin, ikinci günde önemli 

bir oranda ortadan kalkmaktadır. Serinin XU100 getirilerindeki şoklardan etkilenme düzeyi ise ters yönlüdür ve bu etkinin 

ikinci günde maksimum hale geldiği ve üçüncü günde ise ortadan kalktığı görülmektedir. 

 

Tablo 13. 3 Temmuz 2011 Sonrası GETIRITS Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması GETIRITS Etki-Tepki GETIRITS 

Dönem Standart Hata GETIRITS XU100GETIRI GETIRITS XU100GETIRI 

 1  0.033858  100.0000  0.000000  0.033858  0.000000 

 2  0.034372  99.09788  0.902121  0.004942 -0,003265 

 3  0.034402  98.95812  1.041879  0.000633  0.001293 

 4  0.034404  98.95597  1.044031  0.000310 -0,000164 

 5  0.034458  98.70182  1.298184 -0,000784  0.001748 

 6  0.034568  98.40576  1.594243 -0,001996 -0,001907 

 7  0.034737  98.42122  1.578784 -0,003423  1.70E-05 

 8  0.034759  98.40682  1.593181 -0,001142  0.000445 

 9  0.034765  98.37753  1.622465 -0,000279 -0,000601 

 10  0.034767  98.36900  1.630996 -0,000164  0.000324 

 

Tablo 13’te şike soruşturması sonrası dönem için TS getiri serisinin varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi 

sonuçları gösterilmiştir. Tablo 13 incelendiğinde, TS getiri serisinin kendi gecikmeli değerlerinden en az %98,36 

düzeyinde etkilendiği, XU100 getiri serisinin gecikmeli değerlerinden etkilenme oranı ise en fazla %1,63 düzeyine 

ulaşabildiği anlaşılmıştır. Şike öncesi döneme göre şike sonrası dönem XU100 getiri serisinin öngörülen etkisinin nispeten 

daha belirgin hale geldiği görülmüştür. Diğer yandan, TS getiri serisinin kendi şoklarına olan aynı yönlü tepkisinin ilk 

günde maksimum düzeye ulaştığı ve ikinci günden itibaren azalmaya başladığı tespit edilmiştir. Buna karşın, TS getiri 

serisinin XU100 getiri serisindeki şoklara üçüncü günde ters tepki verdiği ve bir sonraki günde ise etkide pozitif yönlü 

bir artış yaşandığı izlenmektedir. 

 



Elitaş, C., Doğan, M., Karahan, Ö. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/42, 84-101 
 

93 

 

Tablo 14. 3 Temmuz 2011 Öncesi Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

D
Ö

N
E

M
 

NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 

1 gün 2 gün 3 gün 4 gün 5 gün 

F Prob F Prob F Prob F Prob F Prob 

3
 T

E
M

M
U

Z
 Ö

N
C

E
S

İ 

GETIRIBJK ==> XU100GETIRI 0,65 0,42 3,54 0,03 2,54 0,06 1,94 0,1 1,57 0,16 

XU100GETIRI ==> GETIRIBJK 0,08 0,78 0,72 0,48 0,67 0,57 0,92 0,45 0,71 0,6 

GETIRIFB ==> XU100GETIRI 0,33 0,56 1,66 0,19 1,38 0,25 1,11 0,35 1,21 0,3 

XU100GETIRI ==> GETIRIFB 1,5 0,22 2,85 0,06 2,85 0,04 2,4 0,05 1,94 0,08 

GETIRIGS ==> XU100GETIRI 0,07 0,79 1,23 0,29 1,07 0,36 0,74 0,56 0,83 0,52 

XU100GETIRI ==> GETIRIGS 0,07 0,79 0,38 0,69 0,31 0,82 0,96 0,43 0,96 0,44 

GETIRITS ==> XU100GETIRI 0,71 0,4 1,48 0,22 1,24 0,29 2,28 0,06 1,83 0,11 

XU100GETIRI ==> GETIRITS 0,01 0,95 0,02 0,97 0,18 0,91 0,51 0,73 0,47 0,8 

 

 

Tablo 15. 3 Temmuz 2011 Sonrası Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

D
Ö

N
E

M
 

NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 

1 gün 2 gün 3 gün 4 gün 5 gün 

F Prob F Prob F Prob F Prob F Prob 

3
 T

E
M

M
U

Z
 S

O
N

R
A

S
I 

GETIRIBJK ==> XU100GETIRI 0,34 0,56 0,25 0,78 0,35 0,79 0,25 0,91 0,59 0,71 

XU100GETIRI ==> GETIRIBJK 0,52 0,47 0,36 0,7 0,39 0,76 0,59 0,67 0,54 0,75 

GETIRIFB ==> XU100GETIRI 0,52 0,47 0,94 0,39 0,78 0,51 0,62 0,65 0,49 0,78 

XU100GETIRI ==> GETIRIFB 0,62 0,43 1,53 0,22 1,19 0,31 0,97 0,41 1,18 0,32 

GETIRIGS ==> XU100GETIRI 0,16 0,69 0,16 0,85 0,11 0,95 0,09 0,99 0,08 0,99 

XU100GETIRI ==> GETIRIGS 0,4 0,53 0,45 0,64 0,46 0,71 0,43 0,79 0,34 0,89 

GETIRITS ==> XU100GETIRI 2,96 0,09 1,7 0,18 1,63 0,18 1,39 0,24 1,74 0,12 

XU100GETIRI ==> GETIRITS 4,42 0,04 2,65 0,07 1,5 0,21 1,47 0,21 1,96 0,08 

 

Tablo 14 ve 15’te 1-5 gün gecikme dönemi için Granger Nedensellik Testi sonuçları gösterilmiştir. Şike soruşturması 

öncesi ve sonrası dönem için kulüp getirilerinden endeks getirilerine, endeks getirilerinden de kulüp getirilerine doğru 

çoğu zaman istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki tespit edilmiştir. 3 Temmuz öncesi test sonuçlarına göre; 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmasa da FB getiri serisinden endeks getiri serisine doğru bir ilişki mevcuttur. XU100 

endeks getirisinden FB getirisine doğru olan etkiler ise XU100 endeks getirisinden diğer kulüp getirilerine doğru olan 

etkilere kıyasla daha anlamlıdır. Buna karşın 3 Temmuz sonrası analiz döneminde ise, TS getiri serisinden XU100 endeks 

getiri serisine doğru olan etkiler, diğer kulüp getiri serilerinden endeks getiri serisine doğru olan etkilere kıyasla daha 

anlamlıdır. XU100 endeks getirisi ile kulüp getirileri arasındaki ilişkilere bakıldığında ise TS getirilerine doğru olan 

etkilerin daha anlamlı olduğu gözlenmektedir.  

 

Tablo 16. Eşbütünleşme Denklemlerinin Katsayıları 

3 TEMMUZ ÖNCESİ 3 TEMMUZ SONRASI 

GETIRIBJK = 12,76(XU100GETIRI) GETIRIBJK = 0,765(XU100GETIRI) 

GETIRIFB = 10,28(XU100GETIRI) GETIRIFB = 0,236(XU100GETIRI) 

GETIRIGS = 0,938(XU100GETIRI) GETIRIGS = 38,67(XU100GETIRI) 

GETIRITS = 9,687(XU100GETIRI) GETIRITS = 0,642(XU100GETIRI) 
 

Tablo 16 incelendiğinde şike soruşturması öncesinde XU100 getirilerindeki %1’lik değişimin BJK getirilerinde aynı 

yönlü %12,76’lık bir değişime neden olduğu görülebilmektedir. 3 Temmuz 2011 sonrasında ise bu oran %0,76’ya 

gerilemiştir. Benzer şekilde şike soruşturması öncesinde XU100 getirilerindeki %1’lik değişimin FB ve TS getirilerinde 



Elitaş, C., Doğan, M., Karahan, Ö. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/42, 84-101 
 

94 

 

aynı yönlü sırasıyla %10,28’lik ve %9,68’lik bir değişime neden olmaktadır. 3 Temmuz 2011 sonrasında ise bu oranlar 

sırasıyla %0,23’e ve %0,64’e gerilemiştir. XU100 getirilerindeki %1’lik değişim şike soruşturmasına dâhil olmayan GS 

getirilerinde ise diğer spor kulüplerinden farklı olarak şike öncesi dönemde %0,93’lük ve şike sonrası dönemde ise 

%38,67’lik bir değişim yaratmaktadır.   

Tablo 17. ARCH-LM Sonuçları 

DEĞİŞKEN 
3 Temmuz 2011 Öncesi 3 Temmuz 2011 Sonrası 

F-st. Prob Obs*R-sqrd Prob F-st. Prob Obs*R-sqrd Prob 

GETIRIBJK - XU100GETIRI 52,0796 0,0000 88,2945 0,0000 9,4774 0,0022 9,3534 0,0022 

GETIRIFB - XU100GETIRI 14,7257 0,0000 28,1297 0,0000 10,2720 0,0000 38,6047 0,0000 

GETIRIGS - XU100GETIRI 2,7346 0,0987 2,7310 0,0984 0,0010 0,9752 0,0010 0,9751 

GETIRITS - XU100GETIRI 64,8899 0,0000 58,3801 0,0000 10,2617 0,0000 56,0943 0,0000 

 

Tablo 17’de verilerde Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) etkilerinin mevcut olup olmadığının test etmek 

amacıyla ARCH-LM testinin sonuçları gösterilmiştir. Tablo 17 incelendiğinde şike soruşturması öncesinde ve sonrasında 

GS hisse senedi getirileri için otokorelasyon olmadığı diğer spor kulüpleri için ise hem şike soruşturması öncesinde hem 

de sonrasında otokorelasyonun olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 18. BJK Getiri Serisi Model Performans Sonuçları 

DEĞİŞKEN: GETIRIBJK 
3 Temmuz 2011 Öncesi 3 Temmuz 2011 Sonrası 

MODEL 
Log-

Likelihood 
AIC SC 

Log-

Likelihood 
AIC SC 

TARCH (1,1) 1035,158 -3,6430 -3,5969 1143,927 -4,028 -3,9820 

EGARCH (1,1) 1053,002 -3,7062 -3,6601 1129,451 -3,9768 -3,9307 

PARCH (1,1) 1053,536 -3,7045 -3,6508 1141,295 -4,0152 -3,9614 

       

 

Tablo 18’de BJK getiri serisi için oynaklık tahmin modellerine ait model performans sonuçları yer almaktadır. 3 

Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike soruşturması, Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş’ın hisse senedi getirisinde 

önemli değişimlere neden olmamıştır. Tabloda yer alan performans ölçütleri incelendiğinde şike soruşturma öncesindeki 

dönem için PARCH, sonrası için ise TARCH modeli daha uygundur. 

 

Tablo 19. 3 Temmuz 2011 Öncesi ve Sonrası BJK Getiri Serisinde Asimetri Etkisi ve Oynaklık Kümelenmesi Sonuçları 

TARCH MODELLERİ 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 +∑𝛼𝑖휀𝑡−𝑖

2

𝑝

𝑖=1

+∑𝜃𝑖𝑆𝑡−𝑖휀𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

+∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑞

𝑗=1

 

KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

αİ 0,34437 6,1971 0,0000 18,04272 14,3383 0,0000 

θİ -0,140378 -2,035106 0,0418 -17,88111 -14,12715 0,0000 

β2 -0,022502 -15,84122 0,0000 -0,007764 -11,70335 0,0000 

EGARCH MODELLERİ 

𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡) = 𝛼0 +∑𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

|휀𝑡−𝑖| + 𝛾𝑖휀𝑡−𝑖
𝜎𝑡−𝑖

+∑𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡−𝑗)

𝑞

𝑗=1
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KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ  0,430382 9,116672 0,0000 1,099825 24,66753 0,0000 

 γİ  0,0535 1,787665 0,0738 1,254532 35,40024 0,0000 

β2 -7,913498 -4,102317 0,0000 -8,463875 -6,467862 0,0000 

PARCH MODELLERİ 

𝜎𝑡
𝑦
= 𝛼0 +∑𝛼𝑖(|휀𝑡−𝑖| − 𝛿𝑖휀𝑡−𝑖)

𝑦 +∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
𝑦

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

 

KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ   0,403906 7,636824 0,0000 0,967964 5,840618 0,0000 

δİ  -0,051198 -0,880909 0,3784 -0,893761 -34,61876 0,0000 

γ  1,749147 6,121893 0,0000 0,59806 5,132910 0,0000 

β2 -0,030566 -1,11474 0,265 -0,661106 -3,73851 0,0002 

 

Tablo 19’da 3 Temmuz 2011 öncesi ve sonrası BJK getiri serisinde asimetri etkisi ve oynaklık kümelenmesi sonuçları 

gösterilmiştir. Bununla birlikte, Tablo 19’da yer alan 3 Temmuz öncesi TARCH sonuçlarına göre, ilgili parametrenin (θ) 

sıfırdan farklı ve anlamlı olduğunun tespiti nedeniyle asimetrik etkinin söz konusu olduğu söylenebilir. Ancak, parametre 

değeri negatif olduğundan modelde kaldıraç etkisi bulunmamaktadır. 3 Temmuz sonrası TARCH sonuçlarına göre ise, 

ilk dönemde olduğu gibi olumlu ve olumsuz haberlerin BJK getiri oynaklığı üzerindeki etkisinin birbirinden farklı olduğu 

anlaşılmaktadır. Her iki dönemde de olumlu haberlerin oynaklık üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu gözlenmesine 

rağmen (αi>0, θi<0), 3 Temmuz sonrası döneme ait etkilerde bariz bir artışın olduğu görülmektedir.  

BJK için tahmin edilmiş ve 3 Temmuz öncesine ait EGARCH modeline bakıldığında, asimetri parametresi 

istatistiksel olarak anlamlıdır, ancak değeri pozitif olduğu için modelde kaldıraç etkisi söz konusu değildir. 3 Temmuz 

sonrası sonuçlarını incelediğimizde ise, asimetri etkisinin var olduğu fakat kaldıraç etkisinin mevcut olmadığı 

görülebilmektedir. Olumlu haberlerin oynaklık üzerindeki etkisinin şike soruşturması öncesi döneme göre daha yüksek 

olduğu anlaşılmaktadır. 

PARCH model sonuçları incelendiğinde şike soruşturması öncesine ait PARCH sonuçlarına göre, asimetri 

parametresinin (δİ) anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, olumlu ve olumsuz haberlerin BJK’nin getiri 

oynaklığı üzerindeki etkileri birbirinden farklı değildir. Şike soruşturması sonrası dönemde ise, δİ parametresinin anlamlı 

ve sıfırdan farklı bir değer aldığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, modelde anlamlı bir asimetri etkisi tespit edilmiştir. 

Ancak, parametrenin negatif değerde olması kaldıraç etkisinin var olmadığını göstermektedir. Olumlu şokların oynaklık 

üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. 

β2 değerleri incelendiğinde TARCH ve EGARCH yöntemlerinde Ulusal 100 getirilerinde meydana gelen artışların 

BJK getiri oynaklığını ters yönde etkilemektedir. PARCH modelinde de ters yönde etkilemektedir ancak bu ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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Tablo 20. FB Getiri Serisi Model Performans Sonuçları 

DEĞİŞKEN: GETIRIFB 3 Temmuz 2011 Öncesi 3 Temmuz 2011 Sonrası 

MODEL 
Log-

Likelihood 
AIC SC 

Log-

Likelihood 
AIC SC 

TARCH (1,1) 1258,707 -4,4343 -4,3883 1217,411 -4,2881 -4,2421 

EGARCH (1,1) 1260,268 -4,4398 -4,3938 1241,273 -4,3726 -4,3265 

PARCH (1,1) 1185,867 -4,1729 -4,1192 1253,902 -4,4138 -4,3600 

 

Tablo 20’de FB getiri serisi için oynaklık tahmin modellerine ait model performans sonuçları yer almaktadır. FB 

getiri serilerine ait oynaklık model performanslarını incelediğimizde, model performanslarının şike soruşturması 

öncesinde ve sonrasında bariz bir düşüş göstermemiş ve şike soruşturması öncesine göre hisse senedinin daha riskli ve 

öngörülemez hale geldiğini söylenemez. Tabloda yer alan performans ölçütleri ile ARCH ve GARCH parametre 

katsayılarının işaretleri dikkate alındığında, her iki dönemde de PARCH modellerinin üstünlüğü göze çarpmaktadır. 

Tabloda yer alan performans ölçütleri (yüksek Log-Likelihood, düşük AIC/SC değerleri) ve ARCH ve GARCH parametre 

katsayılarının işaretleri dikkate alındığında, soruşturma öncesindeki dönem için EGARCH, sonrası için ise PARCH 

modeli daha uygundur. 

 

Tablo 21. 3 Temmuz 2011 Öncesi ve Sonrası FB Getiri Serisinde Asimetri Etkisi ve Oynaklık Kümelenmesi Sonuçları 

TARCH MODELLERİ 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 +∑𝛼𝑖휀𝑡−𝑖

2

𝑝

𝑖=1

+∑𝜃𝑖𝑆𝑡−𝑖휀𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

+∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑞

𝑗=1

 

KATSAYI 3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 

3 Temmuz 2011 Sonrası Model 

Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ  0,708616 9,60806 0,0000 0,233466 6,393210 0,0000 

θİ  -0,401205 -4,863465 0,0000 -0,137632 -3,280413 0,0010 

β2 -0,00667 -12,5384 0,0000 -0,004076 -5,241791 0,0000 

EGARCH MODELLERİ 

𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡) = 𝛼0 +∑𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

|휀𝑡−𝑖| + 𝛾𝑖휀𝑡−𝑖
𝜎𝑡−𝑖

+∑𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡−𝑗)

𝑞

𝑗=1

 

KATSAYI 3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 

3 Temmuz 2011 Sonrası Model 

Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ  0,529308 12,88326 0,0000 0,064738 3,500633 0,0005 

 γİ  0,201716 7,41626 0,0000 0,10956 6,485801 0,0000 

β2 -20,42578 -8,26474 0,0000 -11,51586 -10,50788 0,0000 

PARCH MODELLERİ 

𝜎𝑡
𝑦
= 𝛼0 +∑𝛼𝑖(|휀𝑡−𝑖| − 𝛿𝑖휀𝑡−𝑖)

𝑦 +∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
𝑦

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

 

KATSAYI 3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 

3 Temmuz 2011 Sonrası Model 

Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  
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 αİ   0,145803 2,39454 0,0166 0,09713 5,671512 0,0000 

δİ  0,049402 
0,360892 

0,7182 -0,86251 -15,82725 0,0000 

γ  1,960111 6,394403 0,0000 0,210884 2,285553 0,0223 

β2 -0,02114 -0,980454 0,3269 -0,66354 -0,098121 0,0000 

 

Tablo 21’de 3 Temmuz 2011 öncesi ve sonrası FB getiri serisinde asimetri etkisi ve oynaklık kümelenmesi sonuçları 

gösterilmiştir. Şike soruşturması öncesine ait TARCH sonuçlarına göre, asimetri parametresinin (θ) anlamlı olduğu 

anlaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, olumlu haberlerin olumsuz haberlere göre FB’nin getiri oynaklığı üzerindeki etkileri 

daha fazladır. Şike soruşturması sonrası dönemde ise, θ parametresinin anlamlı ve sıfırdan farklı bir değer aldığı 

görülmektedir. Başka bir ifade ile modelde anlamlı bir asimetri etkisi tespit edilmiştir. Ancak, parametrenin negatif 

değerde olması kaldıraç etkisinin var olmadığını göstermektedir. Olumlu şokların olumsuz şoklara göre oynaklık 

üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. 

FB için 3 Temmuz öncesine ait EGARCH modeline bakıldığında, FB’ye ait şike soruşturması öncesi EGARCH 

modelinde tüm parametrelerin anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca, (γ) parametresi sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı 

olduğundan asimetri etkisi söz konusudur. Fakat parametre değeri pozitif olduğu için kaldıraç etkisi bulunmamaktadır. 

Aynı durum soruşturma sonrası döneme ait EGARCH modelinde de görülebilmektedir. Ancak, olumlu haberlerin 

oynaklık üzerindeki etkisinin şike soruşturması sonrası dönemin şike soruşturması öncesi döneme göre bariz bir şekilde 

azaldığı söylenebilir. 

Şike soruşturması öncesi dönemde FB getiri serisine ait PARCH sonuçları incelendiğinde %5 düzeyinde asimetri ve 

kaldıraç etkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Başka bir deyişle, olumlu ve olumsuz haberlerin oynaklık üzerindeki 

etkileri farklı değildir. Ayrıca, güç parametresinin anlamlılığı oynaklık kümelenmesinin varlığını destekleyen bir 

bulgudur. Şike soruşturması sonrası FB getiri serisine ait PARCH sonuçlarını incelediğimizde ise, δ parametresinin 

anlamlı çıkması asimetri etkisinin varlığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, olumsuz şokların oynaklık üzerindeki 

etkisi olumlu şoklara göre daha fazladır. Modelde yer alan güç parametresi %5 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.  

β2 değerleri incelendiğinde tüm modellerde (TARCH, EGARCH ve PARCH) Ulusal 100 getirilerinde meydana gelen 

artışların FB getiri oynaklığını ters yönde etkilemektedir. Her üç modelde de istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

 

 

Tablo 22. GS Getiri Serisi Model Performans Sonuçları 

DEĞİŞKEN: 

GETIRIGS 
3 Temmuz 2011 Öncesi 3 Temmuz 2011 Sonrası 

MODEL 
Log-

Likelihood 
AIC SC 

Log-

Likelihood 
AIC SC 

TARCH (1,1) 1262,866 -4,449 -4,403 873,6850 -3,0714 -3,0253 

EGARCH (1,1) 1272,508 -4,4832 -4,4371 964,4504 -3,3927 -3,3466 

PARCH (1,1) 1286,15 -4,5279 -4,4742 831,0691 -2,917 -2,8633 

 

Tablo 22’de GS getiri serisi için oynaklık tahmin modellerine ait model performans sonuçları yer almaktadır. 

Tabloda yer alan performans ölçütleri incelendiğinde şike soruşturma öncesindeki dönem için PARCH, sonrası için ise 

EGARCH modelinin en iyi model olarak kabul edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 23. 3 Temmuz 2011 Öncesi ve Sonrası GS Getiri Serisinde Asimetri Etkisi ve Oynaklık Kümelenmesi Sonuçları 

TARCH MODELLERİ 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 +∑𝛼𝑖휀𝑡−𝑖

2

𝑝

𝑖=1

+∑𝜃𝑖𝑆𝑡−𝑖휀𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

+∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑞

𝑗=1

 

KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ  0,329981 6,462789 0,0000 -0,128841 -1,586045 0,1127 

θİ  -0,386053 -6,783115 0,0000 0,129856 1,55382 0,1202 

β2 -0,00467 -8,647421 0,0000 -0,065232 -28,64969 0,0000 

EGARCH MODELLERİ 

𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡) = 𝛼0 +∑𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

|휀𝑡−𝑖| + 𝛾𝑖휀𝑡−𝑖
𝜎𝑡−𝑖

+∑𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡−𝑗)

𝑞

𝑗=1

 

KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ  0,16742 5,9864 0,0000 1,426175 17,31657 0,0000 

 γİ  0,301351 10,75205 0,0000 -0,598281 -7,967785 0,0000 

β2 -12,85143 -7,064903 0,0000 -28,7386 -7,646446 0,0000 

PARCH MODELLERİ 

𝜎𝑡
𝑦
= 𝛼0 +∑𝛼𝑖(|휀𝑡−𝑖| − 𝛿𝑖휀𝑡−𝑖)

𝑦 +∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
𝑦

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

 

KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ   0,165521 9,059368 0,0000 -0,002558 -0,028642 0,9771 

δİ  -1 -10715,84 0,0000 -0,104756 -0,006607 0,9947 

γ  0,526636 6,071896 0,0000 1,988503 2,600951 0,0093 

β2 -0,5870 -6,3754 0,0000 -0,0789 -0,5114 0,6091 

 

Tablo 23’te 3 Temmuz 2011 öncesi ve sonrası GS getiri serisinde asimetri etkisi ve oynaklık kümelenmesi sonuçları 

gösterilmiştir. Bununla birlikte, 3 Temmuz öncesi TARCH sonuçlarına göre, ilgili parametrenin (θ) sıfırdan farklı ve 

anlamlı olduğunun tespiti nedeniyle asimetrik etki söz konusudur. Ancak, parametre değeri negatif olduğundan modelde 

kaldıraç etkisi bulunmamaktadır. Olumlu haberlerin oynaklık üzerindeki etkisi daha fazladır. Şike soruşturması sonrası 

dönemde ise %5 düzeyinde asimetri ve kaldıraç etkilerinin bulunmadığı görülmektedir. Başka bir ifade ile olumlu ve 

olumsuz haberlerin oynaklık üzerindeki etkileri farklı değildir.  

GS’e ait şike soruşturması öncesi EGARCH modelinde tüm parametrelerin anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca,  

(γ) parametresi sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı olduğundan asimetri etkisi söz konusudur. Fakat parametre değeri pozitif 

olduğu için kaldıraç etkisi bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, şike soruşturması öncesinde olumlu şokların GS getiri 

oynaklığı üzerindeki etkisi daha fazla iken, şike soruşturması sonrasında olumsuz şokların oynaklık üzerindeki etkisinin 

daha fazla olduğu görülmektedir. 

Şike soruşturması öncesi PARCH modeline göre, olumlu ve olumsuz şokların oynaklık üzerindeki etkileri farklı 

olmasına rağmen olumlu şokların oynaklık üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca, modelde yer alan 

güç parametresinin pozitif ve anlamlı etkisi, oynaklık kümelenmesinin varlığına işaret etmektedir. Şike soruşturması 



Elitaş, C., Doğan, M., Karahan, Ö. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/42, 84-101 
 

99 

 

sonrası dönem model çıktıları dikkate alındığında ise, asimetri ve kaldıraç etkilerinin bulunmadığı görülebilmektedir. Güç 

parametresinin %5 önem düzeyinde anlamsız çıkması oynaklık kümelenmesinin olmadığını göstermektedir. Ayrıca β2 

değerleri incelendiğinde TARCH ve EGARCH Ulusal 100 getirilerinde meydana gelen artışların BJK getiri oynaklığını 

ters yönde etkilemektedir.  

 

Tablo 24. TS Getiri Serisi Model Performans Sonuçları 

DEĞİŞKEN: GETIRITS 3 Temmuz 2011 Öncesi 3 Temmuz 2011 Sonrası 

MODEL 
Log-

Likelihood 
AIC SC 

Log-

Likelihood 
AIC SC 

TARCH (1,1) 1172,902 -4,1306 -4,0845 1161,435 -4,09 -4,0439 

EGARCH (1,1) 1181,156 -4,1598 -4,1137 1195,683 -4,2112 -4,1652 

PARCH (1,1) 1185,48 -4,1716 -4,1178 1193,802 -4,201 -4,1473 

 

Tablo 24’te TS getiri serisi için oynaklık tahmin modellerine ait model performans sonuçları yer almaktadır. Tabloda 

yer alan performans ölçütleri incelendiğinde şike soruşturma öncesindeki dönem için PARCH, sonrası için ise EGARCH 

modelinin daha iyi sonuçlar verebileceği görülmektedir.  

 

Tablo 25. 3 Temmuz 2011 Öncesi ve Sonrası TS Getiri Serisinde Asimetri Etkisi ve Oynaklık Kümelenmesi Sonuçları 

TARCH MODELLERİ 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 +∑𝛼𝑖휀𝑡−𝑖

2

𝑝

𝑖=1

+∑𝜃𝑖𝑆𝑡−𝑖휀𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

+∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑞

𝑗=1

 

KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ  0,250166 5,654442 0,0000 0,214583 6,826592 0,0000 

θİ  -0,240768 -5,397969 0,0000 -0,114046 -2,802049 0,0051 

β2 -0,005366 -9,825491 0,0000 -0,012835 -6,389714 0,0000 

EGARCH MODELLERİ 

𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡) = 𝛼0 +∑𝛼𝑖

𝑝

𝑖=1

|휀𝑡−𝑖| + 𝛾𝑖휀𝑡−𝑖
𝜎𝑡−𝑖

+∑𝐿𝑂𝐺(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡−𝑗)

𝑞

𝑗=1

 

KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ  0,212007 7,68699 0,0000 0,398174 10,83343 0,0000 

 γİ  0,205973 8,874889 0,0000 0,088488 3,755033 0,0002 

β2 -13,34649 -8,810724 0,0000 -15,32884 -7,454646 0,0000 

PARCH MODELLERİ 

𝜎𝑡
𝑦
= 𝛼0 +∑𝛼𝑖(|휀𝑡−𝑖| − 𝛿𝑖휀𝑡−𝑖)

𝑦 +∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
𝑦

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

 

KATSAYI 
3 Temmuz 2011 Öncesi Model Tasarımı 3 Temmuz 2011 Sonrası Model Tasarımı 

Değer t-İstatistiği Olasılık  Değer t-İstatistiği Olasılık  

 αİ   0,150329 9,843323 0,0000 0,202178 9,151861 0,0000 
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δİ  -0,900892 -18,27432 0,0000 -0,308406 -4,533754 0,0000 

γ  0,411994 4,341306 0,0000 0,802106 4,420482 0,0000 

β2 -0,758577 -6,195095 0,0000 -0,3461 -2,4082 0,0160 

 

Tablo 25’te 3 Temmuz 2011 öncesi ve sonrası TS getiri serisinde asimetri etkisi ve oynaklık kümelenmesi sonuçları 

gösterilmiştir. Tablo 25 incelendiğinde, şike soruşturması öncesi TS getiri serisine ait TARCH modeli bulguları, hisse 

senedi getiri oynaklığında asimetri etkisinin var olduğunu ve olumlu haberlerin oynaklığı daha fazla etkilediğini 

göstermektedir. Şike soruşturması sonrasında da hisse senedi getiri oynaklığında asimetrik etkisinin var olduğu ve olumlu 

haberlerin oynaklığı etkilediği görülmektedir. TS için düzenlenmiş EGARCH modelinde, şike soruşturması öncesinde 

asimetrik etkinin olduğu fakat işaretin pozitif olması nedeniyle kaldıraç etkisinin olmadığı görülmüştür. Aynı tespitler 

şike soruşturması sonrası dönem için de geçerlidir. Ancak, şike soruşturması öncesindeki olumlu şokların TS getiri 

oynaklığı üzerindeki etkisi şike soruşturması sonrası etkiye göre daha fazladır. 

Şike soruşturması öncesi PARCH sonuçlarına göre, olumlu ve olumsuz şokların TS getiri oynaklığı üzerindeki 

etkileri farklı olup, olumsuz şokların etkisinin olumlu şokların etkisinden daha fazla olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

güç parametresinin anlamlı çıkması ve katsayısının pozitif olması oynaklık kümelenmesinin varlığına işarettir. Şike 

soruşturması sonrası dönemde ise, asimetri etkisinin devam ettiği, ancak olumlu şokların oynaklık üzerindeki etkisinin 

şike soruşturması öncesi döneme göre çok az arttığı görülmektedir. Ayrıca β2 değerleri incelendiğinde tüm modellerde 

(TARCH, EGARCH ve PARCH) Ulusal 100 getirilerinde meydana gelen artışlar TS getiri oynaklığını ters yönde 

etkilemektedir.  

 

5. Genel Değerlendirme 

Son zamanlarda spor ekonomisinin büyümesiyle birlikte kulüpler gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla hızla 

şirketleşmeye başlamış ve halka açılmışlardır. Bu kulüplerin başında dört büyük diye nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, 

Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri gelmektedir. Gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla halka açılan spor 

kulüplerinde, özellikle taraftarlar tuttukları takımların hisse senetlerini alarak hem gelir elde etmek hem de kulüplerine 

maddî anlamda yardım etmek istemişlerdir. Ancak 3 Temmuz 2011’de şike soruşturmasının başlatılması borsada işlem 

gören bu kulüplerin hisse senetleri değerlerinde büyük değişimlere neden olmuştur. Nitekim gelir elde etmek ve 

kulüplerine yardım etmek amacıyla bu kulüplere ait hisse senetlerini alan yatırımcılar bu değişimlerden önemli derecede 

etkilenmişlerdir. 

Bu araştırmanın amacı; Ulusal 100 (XU100) endeksi ile şike soruşturmasında adı geçen 3 büyük kulübün (Beşiktaş-

BJK, Fenerbahçe-FB, Trabzonspor-TS) ve soruşturma kapsamı dışındaki Galatasaray’ın (GS) hisse senetleri üzerinde 

meydana getirdiği davranış değişikliklerini tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile bu araştırmada şike iddiası ile ilgili 

haberlerin getiri değişkenliğinde yarattığı olası etkiler tespit edilecektir. Araştırmada futbol kulüplerine ait günlük getiri 

verilerinin şike soruşturmasının başladığı tarih olan 03.07.2011 tarihi öncesi ve sonrası dönemler için ayrı ayrı analizler 

yapılmıştır.  

Analiz sonuçları incelendiğinde şike soruşturması sonrası dönemde, şike soruşturması öncesi döneme göre FB getiri 

serisinin hem kendi şoklarından hem de XU100 endeksindeki şoklardan daha uzun süre etkilendiği söylenebilir. GS getiri 

serisinin kendi değerlerinde yaşanan şoklardan 1 dönem gecikmeli olarak en yüksek düzeyde doğru orantılı olarak 

etkilendiği ve bu etkinin takip eden ikinci gün içerisinde ciddi oranda azaldığı ve 3. günde ise ortadan kalktığı 

görülmüştür. Serinin XU100 getiri değişimlerindeki şoklardan etkilenme davranışı, nispeten az ve ikinci günün sonunda 

ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, şike soruşturması öncesinde XU100 getirilerindeki %1’lik değişim en çok 

sırasıyla BJK, FB, TS ve GS’yi etkilemektedir. Bu etki şike sonrası dönemde ise GS, BJK, TS ve FB olarak 

sıralanmaktadır. Şike soruşturmasında ismi geçen Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor’un şike sonrası dönemde ulusal 100 

endeksi ile etkileşimi azalmakta, daha çok kendi şoklarından etkilenmişlerdir. Özellikle şike soruşturması sonrası 

dönemde, şike soruşturması öncesi döneme göre GS getiri serisi ile XU100 getiri endeksinin etkileşimi oldukça 

yükselmektedir. 

Şike soruşturması sonrası dönemde FB getiri serisinde meydana gelen olumlu şokların olumsuz şoklara göre oynaklık 

üzerindeki etkisinin daha fazladır. Ancak, olumlu haberlerin oynaklık üzerindeki etkisinin şike soruşturması öncesi 

döneme göre bariz bir şekilde azaldığı söylenebilir. Şike soruşturması öncesindeki olumlu şokların TS getiri oynaklığı 

üzerindeki etkisi şike soruşturması sonrası etkiye göre daha fazladır. 
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Öz: Müşteri şikayet davranışı, geleneksel alışverişte olduğu gibi online alışverişte de müşteri sadakatini korumak açısından önemlidir. 

Tüketiciler bir maldan memnuniyetsiz olabilecekleri gibi alışveriş ettikleri yerlerden de memnuniyetsizlikleri ve şikâyetleri olabilmektedir. Bu 

nedenle alışveriş yeri yöneticileri bu memnuniyetsizliklerin nedenlerini öğrenerek, tüketiciyi tatmin yolunda çeşitli faaliyetlerde ve tüketici 
odaklı düzenlemelerde bulunmak durumundadır. Müşteri şikâyetleri başarısız hizmetleri çözüme kavuşturabilir. Bu acıdan mağazalar için 

müşteri ilişkilerini geliştirmeleri de önemlidir. Teorik altyapıya dayanarak güven ve memnuniyet faktörlerinin algılanan yanıt üzerinde pozitif 

etkisi olduğu, algılanan yanıtın şikâyet niyetleri üzerinde pozitif etkisi olduğu ve son olarak şikâyet niyetlerinin bağımlı gizil değişken müşteri 
şikâyet davranışını etkilediği öne sürülen bir model oluşturulmuştur. Analiz sonucunda, müşteri memnuniyetinin algılanan yanıt üzerinde 

etkisinin olduğu, algılanan yanıtın şikâyet niyetlerinde anlamlı etkisi olduğu ve şikâyet niyetlerinin de müşteri şikâyet davranışlarında anlamlı 

etkisinin olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Şikâyet Davranışı, Müşteri Memnuniyeti, Yapısal Eşitlik Modellemesi. 

Abstract: Customer complaint behavior is also important to maintain customer loyalty in online shopping just as in traditional shopping. As 

consumers may be dissatisfied with goods, they may have also dissatisfaction with and complaints about where they shop. Thus, shop managers 

need to learn the reasons of this dissatisfaction, to be involved in various activities toward consumer satisfaction and to make consumer-
oriented regulations. Customer complaints can resolve failed services. In this respect, it is also important for stores to develop customer 

relations. Based on the theoretical background, the present study created a model which suggested that the factors of confidence and 

satisfaction had positive effect on perceived response, perceived response had positive effect on complaint intentions, and lastly complaint 
intentions affected the dependent latent variable, customer complaint behavior. The present study indicated that customer satisfaction had an 

effect on perceived response which had also a significant effect on complaint intentions, and that complaint intentions had also significant 

effect on complaint behavior. 
 

Keywords: Online shopping, Complaint behavior,Customer Satisfaction, Structural Equation Modeling. 

1. Giriş 

Yaşamın çeşitli alanlarında internet kullanımının yaygınlaşması, toplumsal yaşam kalitesini yükseltirken 

tüketicilerin davranışlarını, alışkanlıklarını ve alışveriş biçimlerini önemli derece de değiştirmiştir. Özellikle bu 

süreçte e-ticaret adı verilen internet siteleri aracılığıyla alışveriş çok önemli hale gelmiştir. 

Literatür tarandığında e-ticaret hakkında farklı kurum veya kuruluşlarca yapılmış birçok farklı tanıma 

rastlanmaktadır. En dar anlamda e-ticaret; fiziksel veya dijital ürün alışverişinin elektronik ortamda 

gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanabilir (Dayana E-Commerce and Taxation).  Dünya Ticaret Örgütü (WTO) e-

ticareti ürünlerin ya da hizmetlerin, satın alma ve sipariş vermek için özel metotlarla tasarlanmış bilgisayar ağları 

üzerinden alınması ya da satılması olarak tanımlamaktadır (WTO, 2013:1-2; Arı ve Yılmaz, 2015: 66). 

Online alışverişte denilen e-ticaret, tüketicilerin web siteleri üzerinden her türlü mal veya hizmete erişmesi, 

mal ya da hizmet hakkında bilgi ve fiyat alması, rakip firmalarla kıyaslama yapabilmesi, elektronik ödeme, 

elektronik bankacılık ve sigortacılık, danışmanlık işlemleri, vb. yapabilmesine olanak sağlar (Kayabaşı, 2010: 21-

22). Online alışverişin işletmeler ve tüketici arasından birçok avantajı vardır. Canpolat’a (2001: 20) göre online 

alışverişin avantajları; işlemler kısa sürede masrafsız olarak tamamlanır, internet sayesinde geniş bir pazar ağı 

kurulur. Alıcılar evlerinden çıkmadan indirimlerden haberdar olur ve ihtiyaçları olan ürünlere ulaşır. Tüketici 

farklı ürünleri aynı anda görüp kıyaslama yapabilir (Arı ve Yılmaz, 2015: 66). 

Online alışverişi tercih eden tüketiciler, ayrıntılı ürün bilgileri, arttırılmış ürün seçeneği, farklı ödeme şekilleri 

gibi olanaklardan yararlanabilmektedirler (Turan, 2008: 723).  İnternet üzerinden alışveriş geleneksel alışveriş 

ortamlarında karşılaşılan mağaza kalabalığından kurtulma ve kuyrukta bekleme gibi problemler, fiyatların 

genellikle düşük olması, alışverişin tüketiciye rahatlık ve kolaylık sağlaması, yedi gün yirmi dört saat, alışveriş 

imkânı ve geniş bir ürün çeşidi sunması gibi birçok avantajlar sunmaktadır.  

İnternet üzerinden gerçekleşen alışverişler farklı tüketim deneyimleri oluşturduğundan geleneksel alışverişin 

farklı değerlendirilmesi gerekir. Özellikle memnuniyetsizlik durumunda şikâyetlerin dile getirilebilmesi 
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konusunda farklı davranış tavırları geliştirilebilmektedir. Bu durum mağduriyetlerin önlenebilmesinde ve 

telafisinde izlenecek yollarda da farklılaşma getirmektedir. 

Tüketiciler bir maldan memnuniyetsiz olabilecekleri gibi alışveriş ettikleri e -ticaret web sitelerinden de 

memnuniyetsizlikleri ve şikâyetleri olabilmektedir. Bu nedenle alışveriş yeri yöneticileri bu memnuniyetsizliklerin 

nedenlerini öğrenerek tüketiciyi tatmin yolunda tüketici odaklı düzenlemeler ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak 

durumundadır. Bu düzenlemeler web sitesinde alışveriş deneyimlerini dile getirecek yorumlara olanak tanıyacak 

düzenlemeler ile tüketicinin şikâyet bildirimini nasıl yapacağı ve nasıl bir süreçle değerlendirileceğine yönelik bir 

yönerge olabilir (Yılmaz, 2004: 14). 

Şikâyet davranışları, müşterinin deneyimlerinin gözetilerek hizmet başarısızlıklarına çözüm üretmeyi sağlar, 

onların düzeltilmesine yardımcı olur. Aslında şikayet davranışları bir online pazarda müşteri sadakatini korumak 

hatta oluşturmak için çok önemli bilgiler ve fırsatlar olarak dikkate alınıp değerlendirilebilir. Bu fırsatı iyi 

değerlendirerek, işletme müşterisini tatmin ettiği takdirde tekrar kazanabilecektir. Müşterinin mal ve hizmeti satın 

almasında tatmin olması ne kadar önemliyse, şikâyeti sonrası tatmin olması da o kadar önemlidir (Kuo ve Wu, 

2012: 127). 

İşletmeler şikâyetleri kendilerine müşterilerinden gelen birer hediye olarak görmelidirler. Çünkü müşteri 

ürünle ilgili olumsuzluğu ileterek kendi problemini çözmeye çalışırken, işletme de bu şikâyetleri üretim sürecine 

yeniden dâhil ederek benzer problemlerin bir daha ortaya çıkmamasını sağlayacak ve böylece ürünü ve/veya süreci 

daha kaliteli hale getirecektir. Şikâyet eden müşteri işletmeye ürünlerini sürekli iyileştirme imkânı sunmaktadır. 

Şikâyetleri doğru yönetmek suretiyle işletmeler; sadık müşteri sayılarının artması, marka ve imajının olumsuz 

etkilerden korunması, müşterilerin başkalarına olumlu mesajlar iletmesi, müşteri zihnindeki kalite algısının 

artması, işletmenin toplam gelirinin artması gibi birçok kazanımlar da elde etmiş olacaklardır (Barış, 2006). 

Literatürde geleneksel alışverişte müşteri şikayetleri ile ilgili çalışmalarla karşılaşmak mümkündür. Bu 

çalışmalar işletmelerin müşteri şikayetlerini ele alışı ve çözme süreci sonrasında müşteride meydana gelen 

memnuniyeti etkileyen faktörlerin tespit edilmesi, müşterinin firmaya şikayet etme eğilimini etkileyen bireysel 

faktörler ve müşteri şikayeti yönetimi üzerine çalışmalardır (Gökdeniz vd., 2011; 2012; Alabay, 2012). Ancak 

literatürde online alışverişteki müşteri şikâyetleri ile ilgili çalışma sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. Bu 

tespitler ışığında çalışmada online mağazalardan alışveriş yapan müşterilerin, online alışverişte şikayet niyetlerine 

yönelik tutumlarını ve davranışlarını betimlemek için bir yapısal model önerilmiş ve önerilen modeli çeşitli uyum 

ölçütleri ile geçerliliği sınamıştır.  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın amacı 

Çalışmanın tasarımında tüketicilerin online alışverişe ilişkin yaşadıkları olumsuz deneyimlerde sergileyecekleri 

şikayet davranışlarının öngörülmesinde, alışverişten duyulan memnuniyetin, online alışverişe ilişkin algılanan 

güvenin ve şikayetinin olumlu sonuçlanacağına ilişkin algılanan yanıtın önemli tahminci faktörler olabileceği 

değerlendirilmiştir. Bu nedenle, online mağazalardan alışveriş yapan müşterilerin online alışverişe ilişkin tutumları 

ve şikayet niyetleri ile şikayet davranışları arasındaki ilişkileri betimlemek için yapısal bir model önermek ve 

önerilen modeli çeşitli uyum ölçütlerine dayanarak sınamak araştırmanın amacını oluşturmuştur. 

2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Şekil 1 ‘deki araştırma modelinde online alışverişe ilişkin algılanan Güven ve online alışverişten duyulan 

memnuniyet içsel gizil değişkenler ve şikayete ilişkin Algılanan Yanıt, Şikayet Niyeti ve memnuniyetsizliğe ilişkin 

şikayet Davranışı ise dışsal gizil değişkenler olarak tanımlanmıştır.  

Modelde yer alan algılanan yanıt gizil değişkeni, satıcının şikayetinin üstesinden gelmek için bir çözüm 

mekanizması sunma isteğine ilişkin müşteri algısı şeklinde tanımlanmaktadır (Kuo ve Wu, 2012; Kuo vd., 2009). 

Alışverişte güven ise genellikle tüketici satıcı arasındaki güven olarak görülmektedir. Online alışverişte, 

müşterinin e-satıcıya olan güveni arttıkça, e-satıcının şikâyetleri değerlendirmek için düzenli olarak resmi bir 

çözüm mekanizması sunmaya yönelik istekli olacağı varsayılır. Bu varsayımı test etmek için 𝐇 (𝟏𝐚) hipotezi 

oluşturulmuştur. 

𝐇 (𝟏𝐚) :Online alışverişte güvenin algılanan yanıt üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Beklentilerin onaylanmaması (expectancydisconfirmation) olarak ifade edilen memnuniyet 

tanımı, tüketicinin beklentiler ve ürün performansı arasında algıladığı farklılığı değerlendirmesi ve 

sonuca verdiği bir tepki olarak tanımlamaktadır. Müşteri ile ilişkilerin sürekliliğinin sağlanmasının ancak 

müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri memnuniyetsizliğine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve 

müşterinin memnun olmadığı durumlarda sorunların çözümlenmesi ile sağlandığı görülmekte ve bu noktada 

http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/k/Kuo:Ying=Feng
http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/k/Kuo:Ying=Feng
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pazarlama biliminde geçmişten günümüze kadar incelenen şikâyet yönetimi kavramı gündeme gelmektedir 

(Gökdeniz vd, 2011; 2012). 

Müşterilere yüksek kalite düzeyinde hizmet sunmak faaliyetlerin müşteri gözüyle değerlendirilebilmesine 

bağlıdır. Söz konusu değerlendirmenin bir boyutunu müşteri memnuniyeti oluşturur (Kayabaşı, 2010).  

Güven gibi müşteri memnuniyetinin artması da online alışverişte müşterinin e-satıcıdan algıladığı yanıtı 

artırır. Buna göre aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

𝐇 (𝟏𝐛)  : Online alışverişte memnuniyetin algılanan yanıt üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Geleneksel alışverişte müşteri memnuniyeti ve şikâyet niyeti arasındaki olumlu ilişki ileri sürülmüştür. Bu 

demek oluyor ki, müşterilerin yanıt algıları arttıkça, satıcılara şikâyette bulunma olasılıkları da artmaktadır. 

Örneğin, büyük veya tanınan bir marka müşteri şikâyetlerini değerlendirmek için düzenli olarak resmi bir 

mekanizma kullanabilir ancak küçük bir firma bu mekanizmayı her zaman müşterilere sunamayabilir. 

Müşterilerin, şikâyet mekanizması sunamama olasılığı bulunan bu küçük firmadan ürün veya hizmet satın alması 

durumunda, satıcılara şikayette bulunmak için çok fazla istekli davranmayacakları ileri sürülebilir. Dahası, daha 

çok müşteri tanınmış şirketlerden alışveriş yapmaya daha meyillidirler çünkü bu şirketler daha iyi hizmet 

sunmaktadırlar ve müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin daha etkili bir anlayışa sahiptirler (Kuo ve  Wu, 2012). 

Modelde algılanan yanıt ile şikayet niyeti arasındaki ilişki için 𝐇 (𝟐) hipotezi öne sürülmüştür. 

𝐇 (𝟐): Algılanan yanıtın şikâyet niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Müşteri şikayet davranışı, bir ürün ve hizmet hakkında negatif bir şeyleri üretici firmaya veya online 

alışverişte e-satıcıya veya üçüncü şahıs kişilere ileten birey tarafından yapılan eylemdir. Müşterinin online 

alışverişte memnun olmadığı bir durumu, olumsuz deneyimi veya hizmet başarısızlığını şikayet etme niyeti 

olduğunda, bu tutumu nedeniyle şikayet davranışında bulunması olası bir sonuçtur. Bu sebeple aşağıdaki hipotez 

oluşturulmuştur. 
𝐇 (𝟑): Şikâyet niyetinin şikâyet davranışı üzerinde pozitif etkisi vardır. 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
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G Online alışverişe ilişkin a ılanan Güven M Online alışverişten duyulan Memnuniyet

AY Şikayete ilişkin A ılanan Yanıt ŞN Şikayet Niyeti

D Memnuniyetsizliğe ilişkin şikaye

 

 

  t Davranışı

 

2.3.Veri toplama aracı 

Araştırmanın ana kitlesi, 2013-2014 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde okuyan ve online 

alışveriş yapan öğrencilerdir. Veri toplama aracı, Kuo ve Wu (2012) ve Kuo vd. (2009)  çalışmaları temel alınarak 

oluşturulmuştur. Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

sorular ve internet kullanma ve online mağazaları ziyaret etme sıklıklarını belirlemeye yönelik sorular yer alırken 

ikinci ve üçüncü bölümde araştırma modelinde yer alan değişkenleri ölçmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 

İkinci bölümde katılımcıların online alışveriş ile ilgili tutum ve şikayet niyetlerini ölçmeye yönelik ifadeler yer 

almaktadır. İkinci bölümde yer alan ifadeler beş noktalı Likert ölçeğine göre (katılma/katılmama) düzenlenmiştir.  

Üçüncü bölümde ise katılımcıların online alışverişteki şikayet davranışlarını ölçmek için ifadeler geliştirilmiştir. 

Anket formu tasarlandıktan sonra online alışveriş yapan 44 üniversite öğrencisi ile pilot uygulama yapılmıştır. 

Anket yöntemiyle toplanan gözlenen değişkenlerin kararlı bir şekilde ölçülen olguyu yansıtıp yansıtmadığını 

ortaya koymak için anket soruları güvenilirlik analizi yapılmıştır. Anket güvenilirliği için iç tutarlılık katsayısı α 

= 0,894 bulunmuştur. Bu değer 1’e yakın olduğundan anket sorularının istenen olguyu başarılı bir şekilde ölçtüğü 

söylenebilir.  

 

http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/k/Kuo:Ying=Feng
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2.4. Örnekleme Planı 

Gerçekleştirilen alan araştırması en az bir kere online alışveriş yapan üniversite öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi n=400 birim olarak belirlenmiştir. Araştırmaya uygun olmayan 74 

anket değerlendirme dışı bırakılmıştır. Toplamda araştırmaya uygun 326 anket formu değerlendirilmiştir. 

Örneklemin cinsiyet ve fakülte dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Örneklemin Cinsiyet ve Fakülte Dağılımı 

      Değişken Değişken düzeyleri F (sıklık) Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 179 54,9 

Kadın 147 45,1 

Okuduğu 

bölüm 

Fen edebiyat fakültesi 101 31,0 

İİBF 72 22,1 

Sağlık Meslek Yüksekokulu 37 11,3 

Mühendislik fakültesi 116 35,6 

Toplam 326 100,0 

 
2.5. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

YEM, yapısal ve ölçüm modeli olarak iki parçadan oluşur. Ölçüm modeli, gözlenemeyen gizil (latent) 

değişkenlerin gözlenen değişkenler (indicators) aracılığıyla ölçmek için kullanılan doğrusal eşitliklerde, modelin 

yapısal parçası ise gizil değişkenler arası ilişkileri gösteren eşitlikten meydana gelir.  Tipik bir yapısal model eşitlik 

1’de verilmiştir 

=B+  +                  (1)   

Eşitlik 1‘de m: içsel gizil değişken sayısı, n: dışsal gizil değişken sayısı olmak üzere,  :m×1 boyutlu içsel 

gizil değişken vektörünü, B: m×m boyutlu ve elemanları  βij olan içsel gizil değişkenler arasındaki katsayılar 

matrisini,  : m×n  boyutlu ve elemanları  γij olan dışsal gizil değişkenlerle içsel gizil değişkenler arasındaki 

katsayılar matrisini,  :n×1 boyutlu dışsal gizil değişken vektörünü,
 
 : m×1 boyutlu gizil hata terimleri vektörünü 

göstermektedir.  

 Eşitlik 1’de verilen yapısal modelin matris gösterimi Eşitlik 2’de verilmiştir. 
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Ölçüm modeli ise, gözlenen değişkenlerle bağlı oldukları gizil değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayan 

eşitlikleri içerir. Ölçüm modeli, matris gösterimiyle Eşitlik 3 ve Eşitlik 4’de verildiği gibidir. 

y=
y +                         (3) 
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Eşitlik 3 ve Eşitlik 4’de, p: içsel gizil değişkenlerin ölçümünde kullanılan gözlenen değişken sayısı, q: dışsal 

gizil değişkenlerin ölçümünde kullanılan gözlenen değişken sayısı olmak üzere, y: p×1 boyutlu içsel gizil 

değişkenlere ait gözlenen değişkenler vektörünü,
 y : p ×m boyutlu ve elemanları 

y

ij  olan içsel gizil değişkenlere 

ait gözlenen değişkenlerin katsayılar matrisini (faktör yükleri ya da yapısal katsayılar matrisi),  : p×1 boyutlu 

içsel gizil değişkenlere ait gözlenen değişkenlerin hata vektörünü, x: q×1 boyutlu dışsal gizil değişkenlere ait 

gözlenen değişkenler vektörünü, 
x : q×n boyutlu ve elemanları  

x

ij olan dışsal gizil değişkenlere ait gözlenen 

değişkenlerin katsayılar matrisini (faktör yükleri ya da yapısal katsayılar matrisi),  : q×1 boyutlu dışsal gizil 

değişkenlere ait gözlenen değişkenlerin hata vektörünü göstermektedir (Joreskog ve Sörbom, 1996). 

3. Bulgular 

Tablo 2’ye göre Ölçme aracını cevaplayan katılımcıların % 0,9’ u 1 yıldan daha az , % 3,1’ i 1 ile 3 yıl arasında, 

% 10,1’ i 3 ile 5 yıl arasında, % 25,5’ i 5 ile 7 yıl arasında, % 60,4’ ü 7 yıl ve daha uzun süredir internet 

kullandıklarını bildirmişlerdir. Cevaplayıcıların %86.5’i her gün internet kullandıklarını belirtmişlerdir. Tablo 

2’den online alışveriş deneyimleri bir yıldan az olan katılımcıların oranının %49,1 olduğunu görülmektedir. 
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Tablo 2. İnternet Deneyimleri İle İlgili Bulgular 

İnternet 

kullanma yılı 

1 yıldan az 3 ,9 

1-3 yıl 10 3,1 

3-5 yıl 33 10,1 

5-7 yıl 83 25,5 

7 yıl ve üzeri 197 60,4 

Toplam 326 100,0 

İnternet 

kullanma sıklığı 

Her gün 282 86,5 

Haftada bir kez 7 2,1 

Haftada birkaç kez 33 10,1 

Ayda bir kez 3 ,9 

Ayda bir kaç kez 1 ,3 

Toplam 326 100,0 

Online alışveriş 

deneyimi 

1 yıldan az 160 49,1 

1-3 yıl 108 33,1 

3-5 yıl 37 11,3 

5-7 yıl 11 3,4 

7 yıl ve üzeri 10 3,1 

Toplam 326 100,0 

 

Tablo 3. Online Alışveriş Sıklığı Ve Başarısız Hizmet Yaşamış Olma 

Online alışveriş 

sıklığı 

Ayda en az 2-3 kez 27 8,3 

Ayda 1 kez 46 14,1 

Birkaç ayda 1 kez 73 22,4 

Çok nadir, sıklığını bilmiyorum 180 55,2 

Toplam 326 100,0 

Başarısız 

hizmet 

deneyimi 

evet 74 22,7 

hayır 252 77,3 

Toplam 326 100,0 

Tablo 3’e göre müşterilerin %55,2 si ( 180 kişi) çok nadir online alışveriş yaptıklarını belirtmişlerdir. Ayda 

en az 2-3 kez yaptıklarını söyleyenlerin oranı ise % 8,3 ( 27 kişi), ayda bir kez yapanlar % 14,1 (46 kişi),birkaç 

ayda bir kez online alışveriş yapanlar ise %22,4’tür (73 kişi). Başarısız hizmet yaşamadıklarını bildiren 

müşterilerin oranı ise 77,3 (252 kişi) tür. 
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Tablo 4. En Çok Tercih Edilen Ürün Grupları İle İlgili Bulgular 

En çok tercih 

edilen ürün 

grupları  

Kıyafet 110 33,7 

Ulaşım bileti 72 22,1 

Bilgisayar ürünleri 44 13,5 

Kitap 31 9,5 

Elektronik eşya    19 5,8 

Şans oyunları 11 3,4 

Yiyecek içecek 11 3,4 

Kozmetik 10 3,1 

Eğlence bileti 7 2,1 

Diğer 11 4,4 

Toplam 326 100,0 

* % 1'in altında değer alan ürün grupları diğer seçeneğine eklenmiştir. 

 

Tablo 4’den göre en çok tercih edilen ürünün %33,7 oranla kıyafetin, %22,1 oranla ulaşım biletinin ve %13,5 

oranla da bilgisayar ürünlerinin online alışverişte öğrenciler için öncelikli tercihleri arasında yer aldığını 

görülmektedir. 

Tablo 5’de verilen YEM sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, model için elde edilen uyum kriterleri, iyi bir 

model için kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almaktadır. 

Tablo 5. Araştırma Modeli İçin Uyum Ölçütleri 

Uyum ölçüsü Değeri Uyum 

χ2 95,69  

χ2/(sd=60) 1,59 İyi uyum 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 0.043 İyi uyum 

Yakın uyum testi için p değeri (RMSEA < 0.05) 0.76 İyi uyum 

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 0.048 İyi uyum 

NFI (Normed Fit Index - Normlaştırılmış Uyum İndeksi) 0.93 Kabul edilebilir 

NNFI (Non-normed Fit Index - Normlaştırılmamış Uyum İndeksi) 0.96 Kabul edilebilir 

CFI (Comparative Fit Index - Karşılaştırmalı Uyum İndeksi) 0.97 İyi uyum 

GFI (Goodness of Fit Index- Uyum İyiliği İndeksi) 0.96 İyi uyum 

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index - Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi) 0.93 İyi uyum 

IFI (Incremental Fit Index - Artan Uyum İndeksi) 0.97 İyi uyum 

RFI (Relative Fit Index - Göreceli Uyum İyiliği İndeksi) 0.91 İyi uyum 

 Uyum ölçütleri ve sınır eğerleri ayrıntıları için bakınız: Schermelleh-Engel, K. vd., 2003. 



Yılmaz, V., Arı, E., Doğan, R. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/42, 102-112 

109 
 

 

Şekil 2. Modele İlişkin Path Diyagramı (LISREL 8.72) 

 

 
Şekil 3. Yapısal Model 

Yapısal Eşitlikler 

2
1 11 1 12 2 1 1 2

2
2 1 121 2

2
3 232 1 3

0,23 0,55 0,50        ; 0,50

0,64 0,59            ; 0,41

0,52 0,73      ; 0,27

R

R

R

       

   

   

      

    

    
  (5) 

 

Öncelikle Şekil 2 değerlendirildiğinde alışverişe ilişkin algılanan Güven ve alışverişten duyulan Memnuniyet 

dışsal gizil değişkenleri arasındaki korelasyon katsayının 0,59 olduğu görülür. Pozitif olarak anlamlı olan bulunan 

bu ilişkiden Güven ve Memnuniyet gizil değişkenlerinin birlikte değiştikleri ve dolayısıyla alışverişe ilişkin 

algılanan Güven arttıkça alışverişten duyulan Memnuniyette artacak veya tam tersi Güven azaldıkça 

Memnuniyette azalacağı söylenebilir.  Şekil 2, 3, eşitlik 5 ve Tablo 6 incelendiğinde online alışverişe duyulan 

Güvendeki bir birim artış Şikayete ilişkin algılanan yanıtta 0,23 birimlik bir artışa neden olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu sonuç, tüketicilerin online alışverişe ilişkin Güvenleri arttıkça şikayetinin olumlu sonuçlanacağı beklentisinin 

de artacağını gösterir. Online alışverişten duyulan Memnuniyet dışsal gizil değişkeni ile Algılanan Yanıt içsel gizil 

değişkeni arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu değer Memnuniyetteki bir 

puan artışın Algılanan Yanıtta 0,55 puanlık artışa veya tam tersi Memnuniyetteki azalışın Algılanan Yanıtta da 

azalışa neden olacağını ifade etmektedir. Algılanan Yanıt ve Şikâyet niyeti gizil değişkeni arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (0.64). Ayrıca Şikâyet niyeti ve şikâyet davranışı gizil 

değişkenleri arasında da istatistiksel olarak pozitif anlamlı bir ilişki söz konusudur ( 0.52).  
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4. Sonuç Ve Öneriler  

Çalışmada tüketicilerin online alışverişe ilişkin yaşadıkları olumsuz deneyimlerde sergileyecekleri şikayet 

davranışlarının öngörülmesinde, alışverişten duyulan memnuniyetin, online alışverişe ilişkin algılanan güvenin ve 

şikayetinin olumlu sonuçlanacağına ilişkin algılanan yanıtın önemli tahminci faktörleri olup olamayacağını 

önerilen bir yapısal eşitlik modeliyle araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada üç içsel gizili değişken için elde edilen 

yapısal eşitlikler eşitlik 5’de verilmiştir. Eşitlik 5’deki yapısal eşitlikler incelendiğinde Memnuniyet ve Güven 

dışsal gizil değişkenlerinin Algılanan Yanıt içsel gizil değişkendeki değişimin %50’sini açıkladığı görülmektedir. 

Bununla beraber, Şikayet Niyeti içsel gizil değişkendeki değişimin %41 Algılanan Yanıt tarafından doğrudan 

açıkladığı ve Şikayet Niyeti gizil değişkeni şikayet davranışı bağımlı gizil değişkeninin %27’sini açıkladığı 

belirlenmiştir.  

Günümüzde giderek yaygınlaşan ve gelişen bir sektör haline gelen e-ticaret, internet kullanıcılarının 

vazgeçemediği bir alışkanlık haline gelmiştir. E-ticaretin gelişmesiyle, istenilen ürün veya ürünlere sadece internet 

bağlantısı olan bir bilgisayar aracılığıyla ulaşmak mümkün olmaktadır. E-ticaret sunduğu kolaylığın yanı sıra, 

geleneksel satın alma sürecinde işletmelerle tüketiciler arasında kurulamayan doğrudan ilişkiyi baştan sona 

değiştirmekte, çok sayıda tüketiciye aynı anda ve etkin biçimde ulaşma üstünlüğü sağlamaktadır.  

E-ticaretin üstünlüklerine rağmen, bir satın alma süreci söz konusu olduğunda, her zaman bir 

memnuniyetsizlik ve şikayet söz konusu olmaktadır. Şikayet, müşterinin çeşitli faaliyetlerden kaynaklanan 

tatminsizliğinin bir ifadesi olduğundan, işletmeler müşterilerin beklentileri işletmeler tarafından 

karşılanamadığında, şikayet niyet ve davranışı ortaya çıkmaktadır. 

Çalışma sonuçlarından online alışverişe ilişkin algılanan güvenin ve alışverişten duyulan memnuniyetin 

şikayetinin olumlu sonuçlanacağına ilişkin algılanan yanıtın üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu,  

ve bu gizil değişkenlerin de şikayet niyet ve davranışlarının öngörülmesinde birer tahminci olarak kullanılabileceği 

geliştirilen model ve modelin uyumu için dikkate alınan çeşitli uyum ölçütlerinden anlaşılmıştır.  

Yöneticileriler tüketici memnuniyetsizliklerin nedenlerini öğrenerek, tüketiciyi tatmin yolunda çeşitli 

faaliyetlerde ve tüketici odaklı düzenlemelerde bulunmak durumundadır. Müşteri şikâyetleri başarısız hizmetleri 

çözüme kavuşturabilmek için çok değerli bilgiler olarak değerlendirilmelidir. E ticarete ilişkin karar verici ve 

yöneticiler özellikle tüketici güveni ve memnuniyeti üzerinde özellikle durmaları ve tatminsizlik durumunda 

şikayet kanallarının açık ve ulaşılabir olmasına dikkat etmelerinin önemli olacağı değerlendirilmiştir.  

Araştırma, zaman ve maliyet kısıtı açısından sadece Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileriyle sınırlı 

kalmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda, ana kütle daha kapsayıcı olarak tüm online alışveriş yapan müşteriler 

olarak tanımlanabilir. Önerilen model bu konuya ilişkin başlangıç modeli olarak değerlendirilmelidir. Önerilen 

model geliştirilmeye açıktır ve konuya ilişkin daha farklı faktörler ilave edilerek daha kapsamlı modellere 

ulaşılabilir.  
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Tablo 6. Araştırma Modeli İçin YEM Sonuçları 

Faktörler İfadeler 

Standard 

Yükler 

t-

değerleri 𝑅𝟐 

G: Güven 

 

 

G3 Online alışverişlerimde 

beklemediğim bir sürpriz ile 

karşılaşmadım. 

0,51 6,79 0,26 

G4 Online mağazalar ürün satışında 

fırsatçılık yapmazlar. 
0,62 7,49 0,38 

M: Memnuniyet 

 

M30 Online mağazaları kullanmak 

tatmin edicidir. 
0,64 11,27 0,40 

M36 Her şey göz önüne alındığında 

online mağazalardan yapılan alışveriş 

oldukça avantajlıdır. 

0,70 12,57 0,49 

M37 Online alışveriş yoluyla sağlanan 

hizmet düzeyi beklediğimden daha 

iyidir. 

0,78 14,12 0,60 

AY: Algılanan yanıt 

 

AY20 E-satıcıların satın almayla ilgili 

şikâyetlerimi ele alacağından eminim. 
0,48  0,23 

AY20 E-satıcıların satın almayla ilgili 

şikâyetlerimi ele alacağından eminim. 
0,48  0,23 

ŞN: Şikayet Niyeti 

 

SN8 Online alışverişte karşılaştığım 

problemi online mağaza yöneticisi veya 

sorumlu kişi ile tartışırım. 

0,47  0,22 

SN9 Karşılaştığım problemi online 

mağaza yöneticilerine şikayet ederim. 
0,72 6,57 0,53 

SN33 Online alışveriş ile ilgili 

yaşadığım problemi unutmam ve bunun 

için bir şeyler yaparım. 

0,63 6,36 0,38 

D: Davranış D2 Memnuniyetsizlik yaşadığım online 

mağazanın ürünleri yerine rakip 

mağazaların ürünlerini satın alırım. 

0,37  0,14 

D3 Memnuniyetsizlik yaşadığım online 

mağazanın ürünlerini satın almamaları 

için yakın çevremi uyarırım. 

0,85 5,63 0,72 

D4 Online alışverişten kaynaklanan 

memnuniyetsizliğimi yakın çevreme 

anlatırım. 

0,71 5,83 0,50 

    

 

Hypotheses 

𝐻1:𝐺 → 𝐴𝑌 

𝐻2:𝑀 → 𝐴𝑌 

𝐻3:𝐴 → 𝐹 

𝐻4:Ş𝑁 → 𝐷 

 

   SONUÇ 

 
0,23 1,71* 

 

Desteklendi 

 0,55 4,14** Desteklendi 

 0,52 4,13** Desteklendi 

 0,64 4,70** Desteklendi 

    
     * p<0,10; ** p<0.01 
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Abstract: A multi-task profession requiring multi-faceted responsibilities in a multi-component job setting, tourist guiding comprises complicated and 

multivariate roles composed of different kinds of unrelated roles and sub-roles, where above all, the establishment of strong face-to-face relations with guests 
necessitate the regulation, management and adjustment of emotions in a service intensive business environment that is in ongoing expansion and competition, 

all contributing to emotional burden of tourist guides. If the actually felt emotions by the employees are not incompatible with the emotions that are displayed, 

various negative results ensue. The purpose of this study is to examine the use of emotional labor and outcomes of emotional labor here being job satisfaction 
and burnout, using a quantitative method, in the context of the tour guiding industry in Turkey followed by recommendations for practice. 

 
Keywords: Tour Guide, Emotional Labor, Job Satisfaction, Burnout 

Öz: Sürekli değişen bir iş ortamında icra edilen ve farklı sorumluluk alanlarını kapsayan çok değişkenli bir meslek olarak turist rehberliği, birbiriyle ilişkisiz 

ya da değişik alt rollerden oluşan çok yönlü bir meslektir. Giderek büyüyen ve rekabetin de hızla arttığı hizmet yoğun bir iş ortamında güçlü yüz yüze 

ilişkilerin kurulması gerekliliği, aynı zamanda duyguların düzenlenmesi, yönetimi ve ayarlanmasını da gerekli kılar. Bu durum turist rehberinin duygusal 

yükünü de arttırır. Çalışanlar tarafından fiilen hissedilen duyguların, sergilenen davranışlarla örtüşmemesi çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı Türkiye’deki turist rehberlerinin duygusal emek kullanımı ile iş doyumu ve mesleki tükenmişliklikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve 

uygulamada öneriler sunulmasını kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turist Rehberliği, Duygusal Emek, İş Doyumu, Tükenmişlik 

1. Introduction 

Tourist guiding has been described as " the 'Cinderella' of the tourism industry: attractive, useful, but often neglected" (Mak 

et al., 2011: 1442). Tourist guiding comprises complicated and multivariate roles composed of different kinds of unrelated 

roles and sub-roles (Rabotic, 2010: 3). The prime responsibility of a tour guide is to turn the tourists’ experience into a most 

pleasurable while making the information available in an entertaining yet culturally acceptable manner (Boyle and Arnott, 

2004: 75). Since the tour guide is in an incessant and maximal contact with the tour members throughout the tour’s entire 

duration, the responsibility for achieving higher levels of customer satisfaction is mostly passed on to them (Geva and 

Goldman 1991: 178). 

The tourist guide usually has frequent, extended, and mostly intensive encounters with people who participate in tours 

and is expected to display diverse emotions. They act the role of a characteristical emotional laborer in the tourism 

environment. In addition to this, they have extremely restricted space and time for themselves to discharge the emotional 

burden, as a result they’re faced with a much more increased intensity of challenge (Wong and Wang, 2009: 250). Jobholders 

in the hospitality industry are exclusively susceptible to the requisitions of emotional labor since they are generally requested 

to maintain friendly manners and positive attitudes while doing their jobs even under the conditions that usually reveal 

unfavorable emotional reactions such as dealing with intolerant, difficult or irritating customers, incessant work cycle (Pizam, 

2004: 315). At the same time, expectations of quality from both tourism stakeholders and tourists are augmenting as the 

tourism market is expanding and competition is rising contributing to emotional burden of tourist guides. 

That was Arlie Hochschild (1979: 551, 1983: 7) who introduced the concept of emotional labor for the first time and it is 

defined as ‘‘the management of feeling to create a publicly observable facial and bodily display.’’ Since the employees in the 

tourism industry are exposed to high contact interactions and considerable amount of encounters with customers, it is 

particularly necessary for professionals in this industry to have the potential to regulate, manage and handle their emotions so 

as to communicate with others both constructively and successfully (Cavelzani et al., 2008: 1). If the actually felt emotions 

by the employee are not incompatible with the emotions that are displayed, various negative results ensue (Güngör, 2009: 

168). In spite of its benefit to an organization’s business flow, emotional labor can be deleterious not only psychologically 

but also physically to those who provide services. Most researches in this field have demonstrated that emotional labor leads 

to negative results such as a rise in levels of employee burnout, a decrease in job satisfaction.  
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Though there are several researches on emotional labor related to other occupational groups in Turkey, this research aims 

to make a contribution to a more nuanced understanding of the subject within the occupational context of tourism guidance. 

Therefore, this study is designed to examine the use of emotional labor and outcomes of emotional labor here being job 

satisfaction and burnout, using a survey (quantitative) method.  

2. Literature Review 

2.1. Tourist Guiding 

Tourist guiding has a critical importance in terms of promoting the natural and historical wealth of a country. Tourist guiding 

is perceived as a fun and easy occupation that offers many opportunities such as travelling, sightseeing, having fun, meeting 

new people and places from the outside but the reality is that it is a profession with many difficulties and responsibilities 

(Batman et al., 2000: 24). According to the definition of Ministry of Culture and Tourism of Turkey, a professional tourist 

guide is defined in the Professional Tourist Guiding Regulation (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14521/profesyonel-turist-

rehberligi-yonetmeligi-rg-tarihi-251-.html) as a person who;  

 has the authority to perform the guiding profession in accordance with the principles and procedures defined in the 

regulation;  

 guides the local and foreign tourists in accordance with the languages specified on their guidance identity cards that 

is compatible with tourists’ choice before the visit;  

 interprets them the cultural and natural heritage of the visited regions;  

 executes the tour program that was sold to the consumer in accordance with the printed documents of the tour 

operator or travel agency;  

 manages the tour program on behalf of travel business.  

Besides, they are not only expected to be capable of answering all the questions about history, geography, places of 

interest, architecture, museums, shopping districts, best restaurants and entartainment facilities but also pay attention to the 

route, speed limits, hotel locations, traffic hours, managing time as well as dealing with the driver, the tourists, safety issues 

and many more such as having an updated knowledge of culture in general, other cultures, first-aid; good narrative and 

communication skills; interpretation skills; sense of humour, extroverted and hospitable personality; proper clothing style and 

professional ethics concerns. Tourists expect to have unique experiences and look for variety along with a high quality service 

to be fully satisfied which is solely based on tourist guides’ skills on interpretation and information as well as their expertise 

on managing of group dynamics as they act a vital role on influencing sensations and emotions adapted to clients’ interests. 

Thus, tourist guides should elaborate diverse professional and personal features to ensure high quality service. A solid 

education, continous training and real life experiences are essential elements of effective tourist guiding. As the tour guides’ 

experience, creativity, background, and devoutness differ from each other, each tour is unique and personalized in nature. It’s 

normal that tourists trust guide’s commentaries on destination and local community as their stay or visit is usually not long 

enough to make observations and gain knowledge. At this point, the tourist guide is the only mediator between the host 

destination and its visitors (Brito, 2012: 270-275). 

2.2. Tourist Guiding and Emotional Labor  

Emotion is a complicated composition of feelings. It makes physical and psychological changes that give direction to the way 

people think and the way people behave. Also in situations where it’s believed that decisions are produced solely by reasoning 

and rationalism, emotions function as a guide. Being capable of comprehending and regulating emotions has a significant 

mission in the decision-making process (Ekman, 1999: 55).  

The term Emotional Labor (EL) was introduced by groundworking work of sociologist Arlie Russell Hochschild in her 

book ‘The Managed Heart’ for the first time who defined it as “the management of feelings to create a publicly observable 

facial and bodily display” which is “sold for wage and therefore has exchange value” (Hochschild, 1983: 7). She establishes 

similarities between ‘actors – audience – acting’ and ‘service employees – customers - emotional labor’. While service 

employees get paid for the exertion of emotional labor to their customers in a work setting, actors get paid for their acting in 

front of an audience in a show. If they are good at controlling and managing the appropriate emotions in line with what is 

expected by the company, they get paid accordingly (Grandey, 2000: 96). The increasing competition among countries and 

the development of marketing strategies as well as the development of the tourism sector has brought the customers into the 

focus of the organizations (Demir et.al., 2011). Employees of tourism industry during the service delivery are submerged in 

a much closer interaction with customers than any other sector. This interaction also increases the expectations from the 

employees that they include emotional labor into their encounters for the highest satisfaction; the role of emotional labor in 

the field of interactive services just as that of tourism industry stand out in particular (Chu and Murrmann, 2006: 1181). 

Employees are expected to manage their emotions in a way consistent with organizations’ working policies and strategies 

while offering their services. They are also expected to empathize with customers to behave in a manner expected from them 
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even though they feel in a much different way. Positive displays in service interactions increase the intention to return and 

recommend the service to others and change the perception of overall quality (Barsade and Gibson, 2007: 43). Tourist guides 

are subject to emotional labor displays much more than any other service-oriented professions when physical demands of the 

job and continuous and intense interactions with customers are taken into consideration. Their responsibilities are numerous 

and they are in charge for twenty four hours, sometimes with no days-off for a couple of months in a row. The degree of 

handling this much of a workload both physically and psychologically with empathy and positivity may differ from person to 

person when the individual and situational factors influence the emotional labor performance of tour guides (Black and Weiler, 

2005: 26). 

According to Hochschild, there are two types of emotional control: surface acting which is the display of an adjusted 

behavior without a change in felt emotions and deep acting which is an effort to change internal feelings by recalling memories 

or thoughts to arouse the right emotional expression (Morris and Feldman: 1996: 990). Ashforth and Humphrey have also 

added a third emotional display that they have called genuine acting. Sometimes employees behave as they naturally feel 

without feeling obliged to conform their behaviors in line with display rules. This is exactly what the person experiences and 

expresses spontaneously without having to act (Ashforth and Humphrey, 1993: 94). 

2.3. Relationship of EL with Job Satisfaction and Burnout 

Job satisfaction is defined as a positive pleasant emotional state, resulting from an employee’s appraisal of his or her job 

(Locke, 1976: 1300). Hochschild (1983: 90) suggests that emotions are personal and to superintend something as personal as 

emotions for commercial intentions would be intrinsically not satisfying. But qualitative research argues that when there is 

the right person-job-fit, there will be a higher level of emotional harmony and job satisfaction (Johanson and Woods, 2008: 

4). Other researchers find job satisfaction to be negatively associated with surface acting (Morris and Feldman, 1997: 262; 

Grandey, 2000: 104). Hence, it is predicted that an increase in emotive dissonance would lead to decreased job satisfaction. 

There is less empirical support for the relationship between deep acting and job satisfaction. Those who are more satisfied are 

more likely engaged in a positive, work-related state of mind and exhibit organizational citizenship behavior (Lee et al., 2011: 

24) internalizing display rules. When employees are aware of the discrepancy between felt-emotion and desired-emotion they 

“fake in good faith” and try to close the emotional gap through deep acting. This makes them feel less phony, rewards them 

through the resulting successful social interaction, and consequently leads to a positive work outcome, just as in genuine 

acting which means deep acting would bring increased levels of job satisfaction (Rafaeli and Sutton, 1987: 32). 

The expression burnout depicts to a condition of emotional exhaustion and depleted energy rooted from immoderate 

psychological and emotional requests mostly relevant for jobholders in the people-oriented professions that require extensive 

direct client contact as in the example of service agents, health care employees and educationalists (Zapf, 2002: 256; Jackson 

et al., 1986: 630; Maslach and Goldberg, 1998: 63). According to Grandey (2003: 89) there are two reasons to feel burned 

out as a result of engaging in emotional labor strategies; these are the experience of tension from emotional dissonance and 

the draining of resources while effortfully acting. In surface acting, employees change and control their emotional reactions. 

The inauthenticity of this surface-level process, showing expressions different from feelings, is related to stress outcomes due 

to the inner tension and the physiological effort of suppressing genuine feelings. Being inauthentic over time may result in 

feeling detached not only from one’s real feelings but also from other people’s feelings, suggesting a relationship with the 

dimension of depersonalization. Feeling diminished personal accomplishment is also likely if the employee believes that the 

performance was not efficacious or was met with irritation by clients. Adding up the frequent, sometimes upsetting and 

difficult interactions that bring emotional exhaustion, surface acting is expected to relate to all three dimensions of burnout 

(Brotheridge and Grandey, 2002: 22). Deep and genuine acting, on the other hand, may still cause some exhaustion but weaker 

than surface acting, as they contribute to personal accomplishment and protect from depersonalization. Maslach (1982) also 

found that individuals with high initial job involvement, professional commitment, idealism, and empathy for others are most 

susceptible to burnout, presumably because they invest more emotion in the enactment of their helping role (Ashforth and 

Humphrey, 1993: 106). 

3. Methodology 

3.1. Research Objective 

Tourist guides try to please the guest, create a positive image of the country, maximize the profits for stakeholders and also 

take care of the unexpected. This turns to them as not only satisfied guests but also as high commissions for themselves, high 

revenues for national economy and more tourists for the following season. As a result, tour guides are obliged to engage in 

both physical labor to endure the intensive brisk nature of business and emotional labor to regulate their own emotions to 

keep pace in the changing environment as well as to affect the emotions of others to make everyone happy. The purpose of 

this research is to to find out either the effects of such labor on employee work outcomes are positive or negative in terms of 

job satisfaction and occupational burnout by testing this model with Kruskal-Wallis Test and correlation. 
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3.2. Research Content and Research Instruments 

The study is conducted upon 342 licensed tourist guides who are registered to Izmir Chamber of Tourist Guides of Turkey as 

active members. Three different scales were used in this study; these are hospitality emotional labor scale that was developed 

by Chu and Murrmann (2006); The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) was developed by Weiss et al. (1967) as job 

satisfaction scale and The Maslach Burnout Inventory (MBI) that was created by Maslach and Jackson (1981) as occupational 

burnout scale. Survey technique was used to collect data. The survey consists of four main sections. The questions of the first 

part have been established for identifying the categorical features of employees. Participants rated their responses on a 5-point 

Likert-scale, ranging from 1 “strongly disagree” to 5 “strongly agree” for occupational burnout scale; 1 “never” to 5 “always” 

for emotional labor scale and 1 “not satisfied at all” to 5 “highly satisfied” for job satisfaction scale. 

3.3. Research Hypotheses 

Hypothesis 1: Emotional Labor (EL) dimensions vary depending on the following demographic characteristics and experience 

of the sample: 

Hypothesis 1-a: EL dimensions vary on gender. 

Hypothesis 1-b: EL dimensions vary on marital status. 

Hypothesis 1-c: EL dimensions vary on age. 

Hypothesis 1-d: EL dimensions vary on experience. 

Hypothesis 2: Surface acting is positively related to emotional exhaustion.  

Hypothesis 3: Deep and genuine acting are negatively related to emotional exhaustion. 

Hypothesis 4: Surface acting is positively related to depersonalization. 

Hypothesis 5: Deep and genuine acting are negatively related to depersonalization. 

Hypothesis 6: Surface acting is negatively related to personal accomplishment. 

Hypothesis 7: Deep and genuine acting are positively related to personal accomplishment. 

Hypothesis 8: Surface acting is negatively related to intrinsic, extrinsic and overall job satisfaction. 

Hypothesis 9: Deep and genuine acting are positively related to intrinsic, extrinsic and overall job satisfaction. 

4. Findings 

4.1. Emotional Labor and Gender 

Table 1. Kruskal-Wallis Test for Comparison of Emotional Labor Dimensions and Gender 

Ranks   Test Statisticsa,b 

  Gender N Mean Rank 
 

  EL_GA EL_SA EL_DA 

EL_GA Female 139 162,31  Chi-Square 2,059 6,835 2,986 

Male 203 177,80  df 1 1 1 

Total 342    Asymp Sig. ,151 ,009 ,084 

EL_SA Female 139 154,63      

Male 203 183,05    

Total 342      

EL_DA Female 139 160,38    

Male 203 179,12    

Total 342        

EL: Emotional Labor / SA: Surface Acting /  DA: Deep Acting / GA: Genuine Acting 

There is no significant difference (p>0,05) between gender and two of the sub-scales of emotional labor, here being deep 

acting and genuine acting. Because p-values of deep acting and genuine acting obtained from Kruskal-Wallis Test is bigger 

than 0,05 as shown on Table 1. Yet, the p-value for surface acting is smaller than 0,05 (p=,009) showing a significance 

between surface acting and gender. Yet, there is no strong evidence for claiming gender as a determinative indicator of 

emotional labor strategies. H 1-a hypothesis that was built to find out whether emotional labor dimensions vary depending on 

gender has been partially accepted. 

Table 1 shows that male tour guides tend to surface act more than women as the mean rank indicates higher values for 

men. The findings do not contradict with literature and results of previous researches (Johnson, 2007: 39; Blanchard-Fields 

et al., 2004: 263; Cheung and Tang, 2010: 334)  
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4.2. Emotional Labor and Marital Status 

Table 2. Kruskal-Wallis Test for Comparison of Emotional Labor Dimensions and Marital Status 

Ranks  Test Statisticsa,b 

  
Marital 

Status 
N 

Mean 

Rank  
  EL_GA EL_SA EL_DA 

EL_GA Married 156 165,50  Chi-Square 1,073 1,014 0,892 

Single 186 176,53  df 1 1 1 

Total 342    Asymp. Sig. ,300 ,314 ,345 

EL_SA Married 156 177,37      

Single 186 166,58    

Total 342      

EL_DA Married 156 166,01    

Single 186 176,11    

Total 342        

EL: Emotional Labor / SA: Surface Acting /  DA: Deep Acting / GA: Genuine Acting 

Table 2 shows no significant association between marital status and emotional labor startegies as the p-values for all three 

dimensions are bigger than 0,05. H 1-b hypothesis that was built to find out whether emotional labor dimensions vary 

depending on marital status was not supported. Various studies to determine the relationship between emotional labor 

strategies and marital status indicate similar results (Kaya and Özhan, 2012: 123; Oral and Köse, 2011: 480; Wharton, 1996: 

106). 

4.3. Emotional Labor and Age 

Table 3. Kruskal-Wallis Test for Comparison of Emotional Labor Dimensions and Age 

  

Age N Mean Rank   Age N Mean 

Rank 

 

EL_GA 18-30 95 162,97 EL_SA 18-30 95 149,31  

31-40 77 201,53 31-40 77 179,58  

41-50 111 168,67 41-50 111 174,91  

51-60 45 123,98 51-60 45 188,02  

61 and up 14 239,36 61 and up 14 197,46  

Total 342   Total 342    

  Age N Mean Rank 
     

EL_DA 18-30 95 155,69  Test Statisticsa,b 

31-40 77 213,94    EL_GA EL_SA EL_DA 

41-50 111 160,24  Chi-Square 25,315 7,672 23,821 

51-60 45 146,50  df 4 4 4 

61 and up 14 215,00  Asymp. Sig. ,000 ,104 ,000 

Total 342        

EL: Emotional Labor SA: Surface Acting DA: Deep Acting GA: Genuine Acting 

As the p-values for deep and genuine acting on Table 3 are smaller than 0,05, H 1-c hypothesis was partially supported. 

People get good at management of emotions as they get older. Since they authenticize themselves better with display rules, 

their acts become more genuine and effortful. Dahling and Perez (2010: 574) and Cheung and Tang (2010:336) found positive 

correlation between age and emotional labor strategies whereas research findings of Oral and Köse (2011: 481) and Kaya 

(2014: 97) revealed that age is not a predictor of emotional labor strategies. 

4.4. Emotional Labor and Experience 

As it’s seen from the Table 4, there is no significant difference (p>0,05) between experience and two of the sub-scales of 

emotional labor, here being deep acting and surface acting. Because p-values of deep acting and surface acting obtained from 
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Kruskal-Wallis Test is bigger than 0,05 as shown on Table 4. Yet, the p-value for genuine acting is smaller than 0,05 (p=,030) 

which shows a significance between genuine acting and experience. In this case, H 1-d hypothesis has been partially accepted. 

 

Table 4. Kruskal-Wallis Test for Comparison of Emotional Labor Dimensions and Experience 

Ranks      

 Experience N 
Mean 

Rank  
Experience N 

Mean 

Rank  

EL_GA 0-5 112 152,88 EL_SA 0-5 112 154,85  

6-10 36 188,99 6-10 36 210,14  

11-15 43 184,70 11-15 43 178,87  

16-20 33 216,65 16-20 33 151,03  

21-25 60 172,92 21-25 60 173,03  

26-30 31 154,76 26-30 31 189,94  

31 and up 27 165,28 31 and up 27 177,78  

Total 342  Total 342   

EL_DA 0-5 112 157,91      

6-10 36 205,97      

11-15 43 188,94  Test Statisticsa,b 

16-20 33 162,94   EL_GA EL_SA EL_DA 

21-25 60 178,32 
 

Chi-

Square 
13,986 11,558 9,099 

26-30 31 158,79  df 6 6 6 

31 and up 27 164,04 
 

Asymp. 

Sig. 
,030 ,073 ,168 

Total 342       

EL: Emotional Labor SA: Surface Acting DA: Deep Acting GA: Genuine Acting 

Within all age groups, people with 16-20 years experience choose to display genuine acting more than other age groups 

in the course of their interactions. As people get familiar with their customers and their expectations through experience, they 

will be able to predict the situation dynamics and act conciously. This conciousness let them be real and act genuinely within 

the predictable. Wong and Wang (2009: 253) and Kruml and Geddes (2000:11) found similar results showing that previous 

experiences diminish the chances of role ambiguity and stand as a source of reference in dealing with repetitive interactions. 

4.5. Relationship of Emotional Labor with Burnout and Job Satisfaction 

Deep and genuine acting both have negative relationship (DA r = -.215, GA r =-.310 and p < .05) with depersonalization as 

hypothesized. As individuals control and modify their inner thoughts and emotions in deep acting; and reflect their inner 

feelings as the same way they feel inside in genuine acting, they feel authenticated. Their observable behaviors reflect most 

of themselves and reduce the risk of depersonalization. Yalçın (2010: 62), Köksel (2009:79), Grandey (1999: 34) and Eroğlu 

(2014: 157) made researches that resulted in the direction of supporting this claim. 

The research findings about tour guides’ surface acting and personal accomplishment yielded a negative relationship (r 

= .319, p < .05) supporting the relevant hypothesis. When the discrepancy between inner feelings and required emotions is 

huge as it is the case in surface acting, all related terms with personal accomplishment such as productivity, performance and 

efficiency of individuals diminish. Grandey (1999: 34) and Brotheridge and Grandey (2002: 30) also supported this hypothesis 

with their research findings in the literature. 

 Brotheridge and Grandey, 2002: 30; Brotheridge and Lee, 2003: 372; Zapf, 2002: 255 found that deep acting is positively 

related to personal accomplishment, contradictory results emerged in the present study. While deep acting shows no 

association with personal accomplishment (r =.006, p > .05); genuine acting shows a weak negative relationship with it (r = -

.113, p < .05). This might be due to fact that acting genuinely may times to times be contradicting the customers’ expectations, 

thus resulting in unsatisfaction, undesired encounters and low financial gains. 

 

Table 5. Scale Correlations 

 
EmEx Depers Pers. 

Acc. 

EL_ 

GA 

EL_ 

SA 

EL_ 

DA 

Job_ 

Int 

Job_ 

Ext 

Job_ 

Total 
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Em  Ex Pearson 

Cor. 
1 ,549** ,471** -,252** ,306** -,269** -,369** -,392** -,419** 

Sig. (2-

tailed) 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Dep Pearson 

Cor. 
,549** 1 ,474** -,310** ,387** -,215** -,351** -,366** -,395** 

Sig. (2-

tailed) 
0  0 0 0 0 0 0 0 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Pers Acc. Pearson 

Cor. 
,471** ,474** 1 -,113* ,319** 0,006 -0,051 -,195** -,125* 

Sig. (2-

tailed) 
0 0  0,037 0 0,916 0,346 0 0,021 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

EL_GA Pearson 

Cor. 
-,252** -,310** -,113* 1 -,376** ,403** ,325** ,241** ,319** 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0,037  0 0 0 0 0 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

EL_  SA Pearson 

Cor. 
,306** ,387** ,319** -,376** 1 0,069 -0,104 -,129* -,127* 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0 0  0,201 0,054 0,017 0,019 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

EL_DA Pearson 

Cor. 
-,269** -,215** 0,006 ,403** 0,069 1 ,384** ,435** ,449** 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0,916 0 0,201  0 0 0 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Job_  Int Pearson 

Cor. 
-,369** -,351** -0,051 ,325** -0,104 ,384** 1 ,632** ,929** 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0,346 0 0,054 0  0 0 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Job_Ext Pearson 

Cor. 
-,392** -,366** -,195** ,241** -,129* ,435** ,632** 1 ,874** 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0 0 0,017 0 0  0 

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Job_Total Pearson 

Cor. 
-,419** -,395** -,125* ,319** -,127* ,449** ,929** ,874** 1 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0,021 0 0,019 0 0 0  

N 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

*.  Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 

 

Deep and genuine acting both have negative relationship (DA r = -.215, GA r =-.310 and p < .05) with depersonalization 

as hypothesized. As individuals control and modify their inner thoughts and emotions in deep acting; and reflect their inner 

feelings as the same way they feel inside in genuine acting, they feel authenticated. Their observable behaviors reflect most 

of themselves and reduce the risk of depersonalization. Yalçın (2010: 62), Köksel (2009:79), Grandey (1999: 34) and Eroğlu 

(2014: 157) made researches that resulted in the direction of supporting this claim. 

The research findings about tour guides’ surface acting and personal accomplishment yielded a negative relationship (r 

= .319, p < .05) supporting the relevant hypothesis. When the discrepancy between inner feelings and required emotions is 
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huge as it is the case in surface acting, all related terms with personal accomplishment such as productivity, performance and 

efficiency of individuals diminish. Grandey (1999: 34) and Brotheridge and Grandey (2002: 30) also supported this hypothesis 

with their research findings in the literature. 

 Brotheridge and Grandey, 2002: 30; Brotheridge and Lee, 2003: 372; Zapf, 2002: 255 found that deep acting is positively 

related to personal accomplishment, contradictory results emerged in the present study. While deep acting shows no 

association with personal accomplishment (r =.006, p > .05); genuine acting shows a weak negative relationship with it (r = -

.113, p < .05). This might be due to fact that acting genuinely may times to times be contradicting the customers’ expectations, 

thus resulting in unsatisfaction, undesired encounters and low financial gains. 

According to correlations findings, the hypothesis is not supported for the relationship of surface acting and intrinsic job 

satisfaction and slightly and partially supported for extrinsic and overall job satisfaction at insignificant levels. The results are 

the given on Table 7 (Job_Int: -.104, p > .05; Job_Ext: -.129, p < .05; Job_Total: -.127, p < .05). Unlike Morris and Feldman’s 

proposition (1997:1003), Grandey’s theoretical model (2000: 104), Johnson’s (2007: 65)  research on customer service 

employees, Ghalandari and Jogh’s (2012: 29) study of Iranian customer service organizations or Lam and Chen’s (2012) 

study of 424 hotel service employees, the findings of the present study are in the same direction as those of Chu (2002: 135), 

Genç (2013: 86) and Chu et al. (2012: 912). According to the findings of the present study, surface acting doesn’t decrease  

job satisfaction as expected; in other words, job satisfaction of guides is not affected by surface acting dimension of emotional 

labor. 

The findings show that deep acting (Job_Int: .384, p < .05; Job_Ext: .435, p < .05; Job_Total: .449, p < .05) and genuine 

acting (Job_Int: .325, p < .05; Job_Ext: .241, p < .05; Job_Total: .319, p < .05) are both positively associated with intrinsic, 

extrinsic and overall job satisfaction. This results is also the same as Chu et al.’s research (2012: 912) on 253 hotel employees, 

Johnson’s (2007: 39) study of 280 employees and 223 supervisors, Ghalandari and Jogh’s (2012: 29) research about customer 

service employees as well as Uysal’s (2007: 54) study on school teachers in terms of deep acting. Only Uysal (2007: 54) took 

genuine acting into consideration in her study and found negative relationship between two concepts.  

5. Conclusion 

Manpower planning has a number of components which include: an analysis of existing staff and their strengths and 

weaknesses; forecasts of the future numbers and types of staff that will be required, and when they will be required; training 

and staff development needs; career paths for key staff (Demir, 2004: 293). These are also such an important factors that tours 

have to be planned by thinking of the emotional and physical circumstances of tourist guides. The necessity of regulation of 

emotions is not only part of our daily non-occupational relations, but also present in the professional job setting with so many 

display rules regarding social, occupational and organizational environments. A multi-task profession requiring multi-faceted 

responsibilities in a multi-component job setting not only causes mental and physical fatigueness but also brings an emotional 

labor burden. This is the reason why this study is carried out in the scope of tour guiding. Besides, the quality of the interaction 

between tour guides and the guests not only affect tourists’ satisfaction levels but also tourism image of the country.  

Most participants in this survey are consisted of men; women tend to choose this profession less due to irregular working 

hours, absence of off days for weeks, total number of days spent away from home, maternal issues. As the profession has 

more disadvantages than its perks, it’s much more preferrable at younger ages. The reason behind this is the accumulation of 

too much mental and physical burden over time, health problems, the desire to spend time at home to see their children 

growing up, make of adequate savings for retirement or for investment on other types of businesses that they are interested 

in. It’s also due to the fact that the profession holds unemployment risk in a highly sensitive industry subject to crisis of all 

kinds as well as lack of job security and occupational legislation. The percentage of single tour guides is higher than that of 

married ones. The nature of the profession makes it difficult for tour guides to sustain a healthy marriage life. Uncertainity of 

working hours and periods, no work permits during holiday seasons, long tours away from their home pins them down to 

either stay single or change their job positions as they get married. Most prefer working on a freelance basis; one of the 

possible reasons behind this is seasonality and they try to make most out of a limited season rather than confining themselves 

to the offers of a specific tour operator who cannot promise them the exact amount of tours they will execute. Working on a 

freelance basis also brings advantages to them in terms of financial earnings. The analyses revealed that men tend to adopt 

surface acting more than women whereas deep and genuine acting don’t differentiate between men and women; the older the 

tour guides get, the more they are likely to engage in deep and genuine acting; while the years spent on the job increase, tour 

guides start internalize themselves and their emotions better with their jobs, they learn which emotions produce the desired 

results and when there is a good job-personality fit, they don’t need to engage in surface acting. Surface acting is used as a 

shield to avoid the unpredictable and undesirable encounters.  

In terms of burnout, those who surface act are found to be subject to emotional exhaustion more whereas deep and genuine 

acting protects them against emotional exhaustion. As the gap between the inner feelings and emotions displayed increases 

so is the level of emotional exhaustion. If tour guides chooses to engage continuously in surface acting, they suffer from 

emotional exhaustion as they work with almost no pauses over a period of time, from the early hours in the morning to almost 

midnight which means a repetitive interaction with a great number of tourists with different expectations and problems. On 
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the other hand, perception of surface acting as a requisite of the job to elicit satisfaction, do what is expected and avoid 

problems; because a satisfied tourist is key to good image, repeat business, high sales and good reputation of the tour guide. 

Although surface acting was expected to relate negatively to intrinsic, extrinsic and overall job satisfaction of tour guides, it’s 

seen that there’s no relationship at all with intrinsic job satisfaction and an insignificant negative relationship with extrinsic 

and overall satisfaction. Since intrinsic job satisfaction items are designated to elicit answers about tour guides’ opinion on 

trying their own methods, occasionally trying out new things, freedom to decide and act individually, tell others what to do 

etc.; and extrinsic job satisfaction about appraisal they get, wages, application of company policies etc., surface acting doesn’t 

seem to arouse unfavorable outcomes. This is mostly because tour guides work in an autonomous environment. There is a 

feeling of greater responsibility, independence and autonomy within a physically attractive job setting. They are not like blue 

or white collar employees who starts every day at the same hour after a long journey on public transportation who is then 

supervised all day long by their managers in a boring and monotonous office setting. And even they have a program to follow, 

they are responsible for scheduling the rest of the details and make the arrangements for the day. These might be the possible 

reasons that reduce the unfavorable outcomes of emotional burden from them. On the other hand, deep and genuine acting is 

positively related to all three dimensions of job satisfaction. 

6. Further Implications 

Literature is formed with an inspection of employees who are abided by strict display rules and close supervision in the 

organizational setting. So the effects should also be investigated more often in the scope of other freelance occupations as 

well as other positions in the hospitality industry to better understand the concepts. One reason behind the contradiction of 

some of the findings in the present study could be the absence of a selection criteria for tour guides or performance evaluations 

at specific intervals – other than guest surveys- as in a classical organizational structure. Thus, mismatch of right person and 

job might increase the necessity for emotional regulation efforts of tour guides if they don’t have the skills required to be  a 

tour leader. On-the-job trainings might be initiated by both their employers and also through official institutions such as 

Ministry of Culture and Tourism and Chambers of Tour Guides. The research could be enlarged to a greater population to see 

if the results match those of the present study and the scales could be arranged in a way to respond to characteristics of the 

industry. 
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Küçük Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri ve 

Müşteri Bağlılığı: İzmir Örneği 

Marketing Strategies and Customer Loyalty in Small Accomodation 

Enterprises: Case of İzmir 

Övünç Bardakoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, ovuncbardakoglu@hotmail.com 

Öz: Turizm sektöründe diğer tüm sektörlerde olduğu gibi işletmeler nihai hedef olan karlılığa ulaşmak amacıyla pazarlama faaliyetleri üzerinde 

özenle durmaktadırlar. Farklı ölçeklerdeki konaklama işletmelerinin kullandığı pazarlama araçları değerlendirildiğinde bazı farklılıkların ortaya 
çıktığı gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı İzmir'de faaliyet gösteren butik hizmet sunan 23 küçük konaklama işletmesinin pazarlama stratejilerinde 

kullandığı araçları ve müşteri bağlılığını nasıl sağladıklarını belirlemektir. Bu doğrultuda işletme sahip ya da yöneticileriyle yüz yüze görüşülmüş, 

elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Ağızdan kulağa pazarlama, tanıtım, reklam ve sosyal medyanın küçük konaklama işletmeleri 
tarafından en çok tercih edilen pazarlama araçları olduğu ve otel sahibi tarafından karşılanma, konaklama süresince yakından ilgilenilme ve veri 

tabanı oluşturarak iletişimin sürekli hale getirilmesinin ise müşteri bağlılığını arttıran unsurlar olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Küçük Konaklama İşletmesi, Pazarlama Aracı, Müşteri Bağlılığı, Ağızdan Ağıza 

Abstract: In the tourism sector, like in all other sectors, enterprises are diligently focuse on marketing activities in order to achieve profitability which 

is their ultimate goal. When marketing tools that are used by various scales of accomodation enterprises are assessed, it is observed that some 
differences are emerged. The aim of this study is to determine the tools that are used in marketing strategies of 23 small accomodation enterprises 

which are operated in İzmir and offer boutique service and the way they provide customer loyalty. In this regard, owners or managers of the 

enterprises were interviewed face-to-face and the data obtained were content analyzed. It is determined that, word of mouth marketing, promotion, 
advertising  and social media  are the most prefered marketing tools among small accomodation enterprises and welcoming by hotel owner, close 

attention during the accommodation process, keeping in touch continuously by creating a data base are the factors that increase customer loyalty. 

Keywords: Small Accommodation Enterprise, Marketing Tool, Customer Loyalty, Word of Mouth 

1. Giriş 

Turizm olayının gelişmesi ile birlikte insanların yer değiştirmelerinden kaynaklanan geçici konaklama ihtiyaçları ortaya 

çıkmıştır. Hanlar ve kervansaraylar olarak görülen ilk konaklama işletmeleri geçen zaman ve değişen tüketici eğilimleri 

ile birlikte gelişme göstermiştir (Usta, 2008). Günümüze gelindiğinde, lüks ve büyük işletmelerden ev 

pansiyonculuğuna kadar çok geniş bir yelpaze içinde tüketicinin tercih edebileceği birbirinden farklı büyüklük ve fiyatta 

konaklama işletmesi mevcuttur (Olalı ve Korzay, 1993). İşletmelerin pazarda iyi bir konuma sahip olabilmeleri nitelikli 

hizmet sunumuna bağlıdır (Özel, 2012; Taş, 2015). Bu kadar fazla seçeneğin varlığı işletme sahip ve yöneticilerini 

pazar paylarını korurken zorlamaktadır(İçöz, 2001). Yeni pazarlara girerek potansiyel tüketicilere ulaşmak ve mevcut 

müşterileri sürekli müşteri durumuna getirmek son derece önemlidir.  

Pazarlama faaliyetleri üretim yapılan sektörlerde en önemli faaliyet alanlarından birisidir. Pazarlamadaki temel 

hedef müşteriye doğru ürünle ulaşmak, tüketimin gerçekleşmesini sağlamak ve tüketiciyi memnun etmektir. Turizm 

sektörü de hizmet üretiminin esas olduğu bir sektör olarak turistik ürün ve faaliyetlerin dolayısı ile işletmelerin 

pazarlanması nihai hedef olan karlılığa ulaşılması açısından son derece önemlidir. Konaklama işletmeleri kullanacakları 

pazarlama araçlarını belirlerken hedeflenen pazarın iyi tanımlanması, istikrarlı bir fiyat politikası oluşturulması, 

müşterilerden gelen talepler doğrultusunda ürünlerin geliştirilmesi konularına dikkat etmelidirler (Hacıoğlu, 1991). 

Çünkü değişen turizm eğilimleri, turist taleplerindeki farklılaşma, sertleşen rekabet koşulları işletmelerin farklı ürün ve 

hizmet sunumuna yönelmesini zorunlu kılmaktadır. 

Turistik ürünü arz eden konaklama işletmeleri açısından yer, ortam, hizmeti sunan personelin görünüş ve tavırları, 

hizmet kalitesi gibi unsurlar pazarlama iletişiminin önemli bir boyutunu oluşturur (Güler, 2009). Dolayısı ile konaklama 

işletmelerinin pazarlama faaliyetlerini planlarken bu unsurlardan yola çıkmaları akıllıca olacaktır. Etkili bir pazarlama 

çalışması müşterinin işletmeye gelmesini sağlarken, işletmede sunulan kaliteli ve tatmin edici hizmet müşteri bağlılığı 

yaratır.  

Araştırma kapsamında ilgili literatür incelendiğinde yönetici bakış açısıyla küçük konaklama işletmelerinin 

pazarlama stratejileri ve müşteri bağlılığı konularında bir inceleme yapılmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda küçük 

konaklama işletmelerinde kullanılan pazarlama araçlarından; ağızdan kulağa pazarlama, reklam, tanıtım, elektronik 

pazarlama ve müşteri memnuniyeti ve bağlılığı kavramlarıyla ilgili literatür taranmış, İzmir il sınırları içinde bulunan ve 

butik ağırlama hizmeti sunan küçük konaklama işletmelerinin sahip ya da yöneticileri ile yüz yüze görüşülmüştür.  
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2. Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri  

Pazarlama faaliyeti; işletmelerin üretmiş oldukları ürünleri mevcut ya da potansiyel tüketicilere ulaştırmak ve satmak 

üzere gerçekleştirdikleri eylemlerdir (İçöz, 2001). İşletmelerin öncelikli amacı hedef pazarların istek ve beklentilerini 

belirleyerek farklı pazarlama araçları ile tüketiciye ulaşmak ve tüketim sonunda tatmin edebilmektir (Kozak, 2010). 

Modern pazarlama anlayışı tamamen tüketici odaklı olarak şekillenmekte ve pazarlama yöneticileri tarafından 

müşterinin  istek ve beklentileri ilk sıraya konmaktadır. Başlangıçta pazarlama literatürü içerisinde mal ve hizmet 

pazarlaması aynı algılanırken, hizmetler sektörünün gelişmesi, istihdam imkanlarının artması ile birlikte son yıllarda 

mal ve hizmet pazarlaması birbirinden ayrı değerlendirilen kavramlar olmuştur (İçöz, 2005). Çünkü hizmetler 

kendilerine has bazı özellikleri ile mallardan farklılaşmakta dolayısı ile pazarlama şekilleri de değişmektedir.  

Hizmetler sektöründe hizmeti alan ve sunanın insan olması tüketici ve personel arasında etkin iletişimin kurulması 

iyi bir hizmet pazarlama faaliyetinin gerekliliğidir (İçöz, 2005). Turizm sektörü de hizmetler sektörünün bir alt sektörü 

olması (Olalı ve Timur, 1989) nedeniyle turistik ürünlerin pazarlanmasının normal mal pazarlamasından farklılaştığı 

görülmektedir. Turizm sektörünün gelişmesi turistik ürünün kalitesine ve başarılı bir strateji ile pazarlanmasına bağlıdır 

(Navickas ve Malakauskaite, 2009). Böylece söz konusu turistik destinasyon ya da işletme turizm piyasasında iyi bir 

konuma gelebilir (Goeldner ve Ritchie 2003; Benur ve Bramwell,2015). Turizm pazarlaması pek çok açıdan hizmet 

pazarlaması ile benzer özellikler taşırken turistik ürünün özelliği ve dağıtım kanallarındaki farklılıklara dayalı olarak 

bazı noktalarda ayrılmaktadır (Kozak, 2010).  

Turizm pazarlaması bir işletmenin en yüksek karlılık hedefine uygun olarak sunulan turistik ürünün, hedeflenen 

pazardaki talep yapısına bağlı olarak pazarda iyi bir yer edinmesini sağlama çabalarıdır (İçöz, 2001). Turizm 

pazarlamasının başlangıç aşamasını tüketici isteklerinin iyi analiz edilerek ürün arzının planlanması oluşturur (Dolnicar 

ve Ring, 2014; Hudson ve Thal, 2013). İşletmeler nihai hedef olan karlılığa ulaşabilme amacı ile mevcut turizm 

talebinin özellikleri üzerinde hassasiyetle durmalıdırlar (Kozak, 2014; Şahin ve Şengün, 2015). Turizm sektörünün 

ulaşmış olduğu uluslararası boyutlar ve giderek sertleşen rekabet koşulları işletmelerin turizm pazarlarında daha etkin 

olabilmeleri açısından pazarlama faaliyetlerinin önemini arttırmaktadır (İçöz, 2001).  

Konaklama işletmeleri turizm sektörünün önemli bir aktörü olarak (Olalı ve Korzay, 1993), pazarlama 

faaliyetlerinin dikkatli ve etkin yapılması gerektiği alanlardan biridir. Bu noktada yine turizm ürününün kendine özgü 

yapısı (dağıtım kanalı farklılığı, depolanamama, talepteki mevsimsel değişimler, faaliyet çevresi vb) göz önünde 

bulundurularak pazarlama çalışmaları başlatılmalı ve bu doğrultuda yönlendirilmelidir (Kozak vd., 2002). Pazarlama 

faaliyetleri konaklama işletmelerine; pazar araştırmasının sürekliliği, yeni ürün geliştirme, satış arttırma ve kontrol gibi 

konularda önemli katkılar sağlar (Hacıoğlu, 1991).   

Konaklama işletmelerinde pazarlama faaliyetlerinin kısa sürede başarıya ulaşabilmesi için mevcut durum analizi, 

pazarlama amaçlarının ve hedef pazarların doğru belirlenmesi konuları üzerinde özenle durulması gerekmektedir 

(Kozak vd., 2002). Ancak her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de farklı büyüklükteki işletmelerin 

pazarlanmasından farklılıklar görülmektedir (Usta, 2008). Küçük konaklama işletmelerinde hem personel sayısının hem 

de bölümlerin azlığı nedeni ile genellikle ayrı bir satış ve pazarlama bölümü bulunmaz. Pazarlama faaliyetleri büyük 

ölçüde işletmenin yönetici ya da sahibi ve diğer personel tarafından yürütülür. Bu nedenle ağızdan kulağa (word of 

mouth) pazarlama en etkili yöntemlerden biridir (Buttle, 1998;  Papadimitriou, Kaplanidou ve Apostolopoulou 2015). 

Büyük konaklama işletmeleri pazar araştırması, hedef pazar belirleme, pazar bölümleme, pazarda konumlanma gibi 

araştırma ve geliştirmeye dayalı pazarlama tekniklerine yönelirken, küçük konaklama işletmeleri daha düşük 

maliyetlerle gerçekleştirilecek reklam, tanıtım, elektronik pazarlama gibi pazarlama araçlarını kullanma eğilimindedirler 

(İçöz, 2001).  

 

2.1. Ağızdan Kulağa Pazarlama 

Ağızdan kulağa pazarlama tüketicin ürün, hizmet ya da işletme hakkındaki yorumlarını yakın çevresine ya da çeşitli 

çevrimiçi kanallar aracılığı ile potansiyel tüketicilere resmi olmayan şekilde aktarmasıdır (Buttle,1998; Derbaix ve 

Vanhome, 2003,). Güvenilirlik, deneyim aktarımı, tüketici odaklılık, zaman ve para tasarrufu özellikleri ile son derece 

güçlü ve ikna edici bir iletişim aracı olan ağızdan kulağa pazarlama ve çevrimiçi tüketici yorumları turizm sektöründe 

çok daha geniş kitlelere hızla ulaşması nedeniyle çok değerli bir pazarlama aracı olarak kabul görmektedir (Kutluk ve 

Avcıkurt, 2014). Turistler ağızdan kulağa tavsiyelerin ticari bir amaç gütmemesi nedeniyle güven verici ve doğru 

olduğunu düşünürler. Tatilden mutlu dönen turist en etkili ve düşük maliyetli pazarlama aracıdır. Çünkü iyi geçen bir 

tatil deneyimi mutlulukla ve çok kez tekrarlanarak paylaşılacak bu da potansiyel birçok tüketiciye, işletme tarafından 

başka bir maliyete katlanmadan, ulaşılmasını sağlayacaktır (Confente, 2015). Bu nedenle küçük konaklama 

işletmelerinin ağırladıkları misafirlerine eşsiz bir tatil deneyimi yaşatarak işletmeden mutlu ayrılmalarını sağlamaları 

etkin bir pazarlama faaliyetinin ilk koşulu olarak görülmektedir. İşletme tarafından pazarlama faaliyeti için ek bir bütçe 

oluşturmadan sadece konuk ağırlamayı kaliteli hizmet sunumu ile gerçekleştirerek çok geniş kitlelere ulaşabilmek 

mümkün olmaktadır.  
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Ağızdan kulağa pazarlama işletmeler açısından neredeyse bir maliyet gerektirmeyen ve tüketicinin satın alma kararı 

üzerinde çok hızlı etki edebilen bir araçtır (Stokes ve Lomax, 2002; Arlı, 2012). Özellikle bilgisayar merkezli iletişimin 

gelişmesi ile birlikte kişisel görüş ve yorumlar sanal ortamda paylaşılmaya başlanmış böylece de daha fazla tüketiciye 

hızlı bir şekilde ulaşma imkanı doğmuştur (Sarıışık ve Özbay, 2012). Bu durum pazarlama faaliyetine ayrılan bütçeyi 

azaltırken, buradan artan payın personel, kaliteli malzeme tedariği gibi gider kalemlerine aktarılması sağlanarak müşteri 

mutluluğu bir ölçüde garantiye alınmış olur.  

 

2.2. Tutundurma Faaliyetleri   

Konaklama işletmeleri tutundurma araçları sayesinde tüketici ile hızlı bir iletişim kurabilmektedirler (Kozak vd., 2002). 

Sunulan hizmetin soyut nitelikte olması bir yandan tutundurma faaliyetlerinin önemini arttırırken, diğer yandan 

zorlaştırmaktadır. İşletme sahip ya da yöneticileri potansiyel tüketicilere ulaşmak, tüketim için istek uyandırmak, 

işletmenin bilinirliğini arttırmak, pazarda olumlu bir imaj oluşturabilmek adına farklı yöntemler denemektedir. Reklam 

da işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan tutundurma araçlarından biridir (Kotler vd., 1996). Konaklama işletmesinin 

belli ücret karşılığında hedeflenen pazardaki potansiyel tüketiciye ulaşmak amacıyla farklı kitle iletişim araçlarının 

kullanılması ile gerçekleşen reklam faaliyetleri turizm sektöründe en fazla tercih edilen yöntemler arasındadır (Kozak 

vd., 2010).  

Reklam pazarlama faaliyetleri içinde en yüksek maliyetli araçtır (Abbey, 1998). Doğru bir reklam kampanyası 

yürütülebilmesi ve tüketiciye doğru mesajın iletilebilmesi için konaklama işletmeleri profesyonel reklam ajansları ile 

çalışmayı tercih etmektedirler (İçöz, 2001). Böylece doğru zamanda, doğru yerde, doğru hedef kitleye ulaşılarak reklam 

giderleri için katlanılan maliyetin karşılığı alınabilir. Gazete, dergi, televizyon kanalları, radyo gibi görsel, işitsel ve 

yazılı medya araçları (Tek, 1999) reklam için halihazırda kullanılsa da günümüzün en yaygın kitle iletişim aracı 

bilgisayar ve dolayısı ile internet ortamıdır. 

Diğer bir etkili tutundurma aracı ise tanıtımdır. Bir işletme ya da destinasyonla ilgili olumlu imaj yaratmak, 

bilinirliğini artırmak amacıyla belli bir plan içinde gerçekleştirilen sistemli faaliyetlerdir (Kozak vd., 2002). Tanıtım 

çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilir.  

 

2.3. Elektronik Ortamda Pazarlama  

Turizm sektöründe pazarlama faaliyetleri içinde internet ortamında farklı araçlar kullanılarak yapılan elektronik 

pazarlama en yaygın ve işlevsel pazarlama biçimidir. İşletmelerin kendilerine ait web sayfaları, çevrimiçi satış kanalları, 

sosyal medya günümüz pazarlama anlayışında küçük konaklama işletmeleri tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 

Konaklama işletmeleri web sayfalarından rezervasyon, satış, müşteri ilişkileri gibi her türlü doğrudan pazarlama 

faaliyetini gerçekleştirebilmektedir (Kozak, 2010). Turist seyahat aracısı kullanmak yerine doğrudan işletmeyle 

bağlantıya geçip konaklamasını kendi planlamayı tercih etmekte bu da işletmelere ciddi bir maliyet avantajı 

sağlamaktadır.  

Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesi ve tüketicilerin çok daha fazla internet kullanmaya başlaması pazarlama 

aracı olarak da kullanılabilen yeni platformların oluşmasına neden olmuştur (Karamehmet, 2013). Sosyal medya bu 

araçlar arasında en yaygın kullanım oranına sahip çevrimiçi kaynaktır (Şanlıöz vd., 2013). Sosyal medya hedef pazarın 

katılımının olduğu geliştirilebilir, etkileşimli, içinde toplulukları barındıran ve birbirine bağlayan çevrimiçi iletişim 

kanalıdır (Eröz ve Doğdubay, 2012). Gerek ulusal gerekse de uluslararası turizm pazarından pay alabilmek için 

geleneksel pazarlama araçlarının (gazete, radyo, televizyon, katalog, broşür vb.) yanı sıra elektronik posta, kısa mesaj, 

sosyal medya gibi iletişim araçlarından faydalanmak gereklilik haline gelmiştir.  

İşletmeler mevcut müşterileri ile iletişimi sürdürmek, potansiyel tüketicilere ulaşmak, güven vermek, bilinirliklerini 

arttırmak, marka imajlarını korumak adına sosyal medya araçlarını gün geçtikçe daha fazla kullanma eğilimindedir 

(Barutçu ve Tamaş, 2013). Sosyal medya kullanımının getirdiği en önemli üstünlüklerden biri de düşük maliyet ve 

yüksek fayda imkanı taşımasıdır.  

 

3. Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı 

Konaklama işletmelerinde ürünün bileşik bir yapıda olması hizmet kalitesini ve memnuniyet düzeyini etkilemektedir 

(Kılıç ve Eleren, 2009). Kaliteli hizmet tüketicinin algıladığı hizmetten tatmin olma derecesi ile ilgilidir. Tüketiciler 

tarafından hizmet değerlendirilirken sunum süreci de göz önünde bulundurulmaktadır. Hizmet kalitesi işletmenin 

müşteri beklentilerini karşılayabilme veya aşabilme yeteneğidir (Öztürk ve Seyhan, 2005b). Bu nedenle hizmeti sunan 

personelin müşteriyi nasıl memnun edeceğinin bilincinde olması ve bu doğrultuda davranması memnuniyet düzeyini 

arttıracak dolayısı ile söz konusu işletmeye bağlılık sağlayacaktır.  

Müşteri tarafından beklenen hizmet ve algılanan hizmet arasındaki ilişki; güvenilirlik, ilgi, yetenek, ulaşılabilirlik, 

nezaket, iletişim, inanılırlık, güvenlik, anlaşılabilirlik, somut özellikler olmak üzere on boyutu içermektedir 

(Parasuraman vd., 1985). Müşteri konakladığı işletmede bu boyutların hepsini yüksek dereceli algılarsa aldığı hizmeti 

kaliteli olarak ifade eder. Küçük konaklama işletmeleri az konuğa hizmet etmeleri nedeni ile birebir iletişim kurulması, 
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ilgili davranılması, sorunların hızlı ve etkili çözülebilmesi gibi gerekçelerle hizmet kalitesi düzeylerini çok daha kolay 

arttırabilmektedirler. 

Müşteri memnuniyeti tüketicinin ürün yada hizmetten beklentisi ile elde ettiği hizmetin örtüşmesi ile ortaya çıkan 

psikolojik bir kavramdır (Kotler vd., 1996). Ürün ya da hizmetin performansı beklentinin gerisine düşerse tatminsizlik 

oluşur ve tüketici işletmeden memnuniyetsiz ayrılır (Fornell, 1992). Bu da hem müşteri bağlılığı yaratılmasında hem de 

potansiyel müşterilerin işletmeye çekilmesinde zorluğa neden olur (Tütüncü, 2001). Özellikle gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinde müşteri memnuniyeti işletme başarısı ile neredeyse eş anlamlı olarak algılanmaktadır (Kobylanski, 

2012). Bu nedenle yöneticiler müşteri beklentilerini yerine getirebilme amacı ile son derece titiz davranmaktadır. 

Müşterinin algıladığı hizmet kalitesi doğrudan memnuniyetini etkilediği için ürünlerin sunumunda işletme tarafından en 

yüksek performansın sunulması gerekmektedir (Wong ve Dioko, 2013; Taplin, 2013). Tüketici istek ve ihtiyaçlarının 

doğru şekilde belirlenmesi, bu istekler doğrultusunda ürünlerin oluşturulması tüketicinin ürünü rakiplerinden farklı 

algılamasını dolayısı ile memnuniyetin oluşmasını sağlar (Özer ve Günaydın, 2010). Konaklama işletmeleri; pazarlama 

faaliyetleri için çok önemli olan müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla tüketicilerle yoğun bir iletişim içinde 

bulunarak memnuniyeti arttırmak ve sonunda sadık müşteriler kazanmaya çalışmaktadırlar (Kotler vd., 1996). Küçük 

konaklama işletmeleri de az müşteriye hizmet verdikleri için birebir iletişim kurarak memnuniyet düzeyini kolaylıkla 

yükseltebilme imkanına sahiptirler. Turizm sektöründe işletmeler hedef pazarda oluşturdukları beklenti düzeyi 

konusunda hassas davranmalıdır (Kotler vd., 1996). Olduğundan yüksek beklenti düzeyi yaratılırsa tüketici tatmininde 

zorlanılabilir düşük beklenti düzeyinde ise tüketici baştan ürünü tüketmekten vazgeçebilir. Müşteri tatmini müşteri 

memnuniyeti için bir ön koşuldur (Oliver, 1980).  

Turizm sektöründe her geçen gün sertleşen rekabet koşulları işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek adına mevcut 

müşterilerini sadık birer müşteri haline getirmeye yönlendirmektedir (Kotler vd., 1996). Müşteri bağlılığı; tüketicinin 

bir işletmenin ürünlerini tekrar tüketme eğiliminde olması ve ağızdan kulağa iletişimle çevresine tavsiye etmesi şeklinde 

ifade edilebilir (Tütüncü, 2001). İşletme yöneticileri açısından memnuniyet, müşteri bağlılığına ulaşabilmek adına ön 

koşul olarak görülmektedir (Taplin, 2013). Sadık müşterilerin olumlu ağızdan kulağa iletişim aracılığıyla potansiyel 

tüketicileri işletmeye çekmesi bağlılığın önemli bir faydasını oluşturur (Selvi ve Ercan, 2006). Müşteri bağlılığı 

davranışsal bağlılık ve tutumsal bağlılık olarak iki boyut içermektedir. Davranışsal bağlılıkta tekrar satın alma söz 

konusu iken; tutumsal bağlılıkta yakın çevreye tavsiye etme mevcuttur (Kim, Vogf ve Knutson 2015; Bowen ve 

McCoin, 2015; Kandampully, Zhang ve Bilgihan, 2015). Konaklama işletmesinden memnun olmuş bir şekilde ayrılan 

tüketici tekrar otele gelmeyi arzu etmekte ve güzel geçen tatilini sosyal çevresi ile paylaşarak tavsiyede bulunma 

davranışını göstermektedir (Özer ve Günaydın, 2010).  

Müşteri bağlılığı oluştuktan sonra tüketici rakip işletmeler tarafından yapılan tekliflere ve ısrarlara karşı dirençli 

hale gelir. Mevcut müşterilerin sadık hale getirilmesi, potansiyel müşterilere ulaşma çabalarına göre çok daha düşük 

maliyetlidir (Kim, Vogf ve Knutson 2015). Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ürün ya da hizmetin kalitesi son 

derece önemlidir (İçöz, 2005). Müşteri bağlılığını arttıran unsurlardan bir diğeri de müşteriyi onurlandırma ve 

ödüllendirmedir (Öztürk ve Seyhan, 2005a). Konaklama işletmesine gelen müşterilerin elektronik posta ve adresleri 

alınarak önemli günlerde tebrik mesajları gönderilmesi, sürekli gelen müşteriye çeşitli sürprizler ve özel indirimler 

yapılması tüketicinin işletmeye bakış açısını değiştirerek bağlılığını arttıracaktır.   

 

4. Yöntem 

Bu araştırmanın amacı küçük konaklama işletmelerinde yöneticilerin bakış açısıyla; uygulanan pazarlama stratejilerinin 

belirlenmesi ve müşteri bağlılığına ne ölçüde önem verildiğinin saptanmasıdır. Bu doğrultuda ilgili literatür taranmış ve 

23 butik hizmet sunan küçük konaklama işletmesi ile görüşülmüştür. Çalışma kapsamında "işletmenizde uyguladığınız 

pazarlama stratejileri nelerdir?" ve "müşteri bağlılığını sağlamak için ne yapıyorsunuz?" araştırma sorularına yanıt 

aranmıştır. Örneklem belirlenirken amaçlı örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiştir.  

Uygulama İzmir şehir merkezi, Çeşme , Alaçatı, Seferihisar, Urla, Foça ve Selçuk ilçelerinde bulunan 23 küçük 

konaklama işletmesinin sahip ya da yöneticileri ile yüz yüze mülakat tekniği ile gerçekleştirilmiştir. 2015 Mayıs ve 

Haziran aylarında 26 otel sahip/ yöneticisinden randevu talep edilmiş, 2 yönetici sezonun başlamasını gerekçe gösterip 

randevu vermemiş, 1 yönetici ise görüşmeyi kabul ettiği halde randevu saatinde çok yoğun olduğunu belirterek 

çalışmaya katılmaktan vazgeçmiştir. Randevu alınan 23 otel sahibi/ yöneticisi ile otellerinde görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.  

35 ile 80 dakika arasında süren görüşmelerin hepsi katılımcıların verdiği izin doğrultusunda ses kayıt cihazı ile 

kaydedilmiş ve sonrasında yazılı hale getirilmiştir. Yazılı hale getirilen veriler içerik analizi yöntemi ile kodlara ve 

kodlardan oluşan temalara dönüştürülmüştür. İçerik analizinde amaç birbiriyle ilişkili kavramları bir araya getirerek bu 

kavram ve temalar çerçevesinde ortaya çıkan sonuçları düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu 

doğrultuda görüşmelerden elde edilen veriler ile yazar tarafından oluşturulan kod ve temalar, konunun uzmanı iki 

akademisyenin aynı veri seti üzerinde birbirinden bağımsız şekilde oluşturduğu kod ve temalar ile karşılaştırılmış ve 

benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.  
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Çalışma kapsamında belirlenmiş olan " işletmenizde uyguladığınız pazarlama stratejileri nelerdir?" ve "müşteri 

bağlılığını sağlamak için ne yapıyorsunuz?" araştırma sorularına yanıt aranırken, katılımcılara yöneltilen sorular şu 

şekildedir: 

1. İşletmenizde hangi pazarlama araçlarını kullanıyorsunuz? 

2. Müşteri üzerinde hangi pazarlama aracının daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? 

3. Müşteri bağlılığı sizin için önemli mi? Müşteri bağlılığını sağlamak için neler yapıyorsunuz? 

4. İşletmenizde kullanılan pazarlama araçları müşteri memnuniyeti ve bağlılığı konusunda etkili mi? 

 

5. Bulgular 

Çalışmaya katılan küçük konaklama işletmelerinin sahip ya da yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen 

bulgular, belirlenen tema ve kodlar ile ilgili açıklamalar şu şekildedir.  

 

5.1. Ağızdan Kulağa Pazarlama 

Görüşmeye katılan 23 küçük konaklama işletmesinden  %86.9'u ağızdan kulağa pazarlama tekniğinin en fazla tercih 

edilen yöntem olduğunu ifade etmişlerdir. Ağızdan kulağa pazarlama teması altında ortaya çıkan kodlar; yerel tatlar 

(%69.5), mutlu müşteri (%65.2), kahvaltı (%60.9), kaliteli hizmet (%56.5), kaliteli ürünler (%47.8), temizlik (%43.4) ve 

ev yapımı ürünler (%39.1) şeklindedir. 

İşletme yöneticileri müşterinin işletmede yaşadığı deneyimleri potansiyel tüketicilere aktarması yolu ile 

gerçekleşen ağızdan kulağa pazarlamanın pozitif yönde etkili olabilmesi için öncelikle müşteriyi mutlu edecek bu 

koşulların sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Küçük konaklama işletmeleri genellikle 'oda kahvaltı' hizmet 

verdikleri için, kahvaltının hazırlanması, sunumu ve kullanılan ürünler konusunda çok hassas davranmaktadırlar. 

Böylece konukların hem güne iyi başlamaları hem de zihinlerinde oluşacak olumlu imaj için ilk ve önemli adım atılmış 

olur. Ayrıca küçük konaklama işletmelerinin  hemen hemen hepsinin verdiği öğün olan kahvaltı, otelin lezzetli ve 

kaliteli ürünler sunması ya da kahvaltıda misafirlerine sunacakları esneklikler ile otele farklılık yaratma imkanı 

sunmaktadır. 

 "Konuklarımız istedikleri saatte kahvaltı yapabilirler, şu saatte şurada olacaksın kısıtlaması yapmıyoruz. Ayrıca 

açık büfe kahvaltıya da karşıyız, kahvaltıyı misafirimizin istediği anda hazırlıyor ve masaya istediği kadar servis 

ediyoruz". 

Özellikle İzmir ilçelerinde (Çeşme , Alaçatı, Seferihisar, Urla, Foça ve Selçuk) faaliyet gösteren işletmelerin 

bulundukları yöreye has ve ev yapımı ürünler sunmaya özen göstermeleri ulaşılan bulgular arasındadır. Çünkü günlük 

hayatından uzaklaşmak isteyen turist, bir aile büyüğü tarafından yapılmış hissi uyandıran yiyecekleri tüketmeyi tercih 

etmekte ve bu kendisine sunulduğunda daha çok mutlu olmaktadır. Tüm bunlar kaliteli bir hizmet sunumu ile 

birleştiğinde turistin işletmeden ayrıldığı anda olumlu ağızdan kualğa iletişime geçmesini kolaylaştırmaktadır.  

"Mutlu müşteri hem kendi tekrar geliyor hem de yeni müşterilerin gelmesini sağlıyor, daha etkili bir pazarlama 

aracı düşünemiyorum". 

 

5.2. Reklam 

Turizm sektöründe kullanılan önemli tutundurma araçlarından biri olan reklama karşı küçük konaklama işletmelerinin 

bakış açılarının sektörün geneline göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışamaya katılan işletme yöneticilerinin 

%43.4'ü sadece piyasada iyi bilinen turizm ve seyahat dergilerine reklam verdiklerini, %34.7'si ise profesyonel reklam 

ajansları ile çalıştıklarını ifade etmişlerdir. %30.4 oranındaki katılımcı küçük oteller kitabında yer aldıklarını 

belirtmiştir. Bilgili, kültürlü, okumaya önem veren, tatile çıkmadan tatilini planlayan turist profiline ulaşma amacında 

olan yöneticiler bu kitabın oldukça önemli olduğuna vurgu yapmıştır. "Küçük oteller kitabına ilk giren otellerden 

biriyiz, 2 yıl önce çıkmak istedik izin vermediler. Otelimizin marka değeri kitabın prestiji açısından önemli imiş, şimdi 

isteğimiz dışında ama ücret ödemeden hala kitabın içindeyiz". 

Katılımcıların %26'sı ise ulusal ve uluslararası gazete ve dergi yazarlarının işletmenin olduğu bölgeye getirilerek 

ağırlanmasının (press trip düzenlenmesinin) etkili olabileceğini ifade etmişlerdir.  

"Artık kimse büyük paralar ödeyerek reklam yapmayı tercih etmiyor, en güzeli yazarlardan oluşan bir grubu 

destinasyona getirip ağırlamak, işletmeler ve bölge hakkında haber yapmasını sağlamak". 

 

5.3. Tanıtım 

Yurtiçi ve yurtdışı basında işletmeyle ilgili haber yapılması %73.9'la yöneticiler tarafından en çok tercih edilen tanıtım 

aracıdır.  

"Bir konuğumuz gece geç saatte Bloody Mary istedi. Taze domateslerden güzel bir kokteyl hazırlayıp kendisine 

sunduk, çok beğendiğini daha önce hiç böylesini içmediğini söyledi biz de mutlu olduk. Yaklaşık 1 ay sonra İngiltere'nin 

en çok okunan seyahat dergilerinden birinde bizimle ilgili müthiş bir köşe yazısının çıktığını öğrendik. Bloody Mary 
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isteyen o müşteri İngiliz bir gazeteci imiş ve kimliğini gizleyerek otelimizde konaklamış ve çok memnun ayrılmış. Çok 

yüksek bir bütçe ayırsak bile bu tanıtımı yapamazdık". 

Katılımcılardan %52.1' i satış ve tanıtım için bir acente ile çalıştıklarını ancak müşterilerin otele gelirken acente 

kullanmayı çok tercih etmediklerini belirtmiştir. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın tanıtım açısından gerekli 

olduğunu düşünenler %47.8 oranındadır. Bu gibi etkinliklerin işletmenin faaliyette bulunduğu destinasyon tarafından 

yapılması ile artacağını ifade etmişlerdir.  

 

5.4. Elektronik Ortam Pazarlaması 

Görüşmelere katılan küçük konaklama işletmelerinin tümü otelin kendine ait web sayfasının; rezervasyon, satış, tanıtım 

gibi tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi nedeniyle önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

"Müşteri otelin adını duyduğunda hemen web sayfasını açıyor, hem rakiplere fark atmak hem de müşteriyi 

etkilemek için sayfa çok önemli". 

Tüketiciye çok daha hızlı ulaşmak ve modern pazarlama araçlarından geri kalmamak için twitter, instagram, 

facebook vb. sosyal medya araçlarını kullandıklarını belirten yöneticilerin oranı %86.9'dur.  

"Günümüz turisti her anını sosyal çevresi ile, özellikle de güzel vakit geçiriyorsa, paylaşmayı seviyor. İçtiği 

kahveyi, belki odasından bir görüntüyü ya da bahçedeki evcil hayvanımızın resmini anında sosyal medya hesabına 

ekliyor". 

Booking, expedia, tripadvisor vb. çevrimiçi satış kanallarının katılımcılar tarafından kullanılma oranı %78.2'dir. 

günümüz internet çağında çevrimiçi satış kanallarını yok saymanın mümkün olmadığını belirten katılımcılar, bu 

durumun kanallar tarafından olumsuz yönde kullanıldığını söylemişlerdir. Komisyonların çok yüksek olması, 

müşterinin oteli ismiyle taratıp rezervasyonu çevrimiçi kanal üzerinden yapması yöneticilerin olumsuz yönde önemle 

üzerinde durdukları konular arasında yer almaktadır.  

"Booking'i mecburen kullanıyoruz eğer çıkarsak rakiplerimizin gerisine düşeriz. Oteli direkt arayan müşterilere 

booking'e ödediğim komisyon kadar indirim yapıyorum" 

"her odamızı booking'e açmıyoruz ve haftasonları tamamen kapatıyoruz". 

Katılımcılardan sadece %8.6' sı çevrimiçi satış kanalı kullanmadığını ifade etmiştir.  

 

5.5. Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı 

Çalışmaya katılan yöneticilerin tamamı gelen misafirlerin kendileri tarafından karşılanmasının ve tatilleri süresince 

birebir iletişim kurmanın çok önemli olduğunu ifade etmiştir.  

"Otel açıldığından beri, 6 yıldır, gelen müşteriler var kapıdan girer girmez beni soruyorlar, göremeyince nerede 

hasta falan değil di mi diyorlar. Tatilleri süresince mutlaka çay, kahve içiyoruz sohbet ediyoruz". 

%60.8 oranında katılımcı müşterilerle ilgili veri tabanı oluşturmanın bağılılığın yaratılmasındaki önemini 

vurgulamıştır. 

 "Müşterilerle ilgili her türlü kaydı tutuyoruz. Otelimizde kutlama yapan konukları da kayıt altına alarak geçen 

yılki kutlamanızı bizimle yaptınız, bu yıl da bizimle olmaya ne dersiniz şeklinde cazip bir teklif eşliğinde arıyoruz ya da 

mesaj gönderiyoruz". 

Özel günlerde (yılbaşı, bayram, doğum günü, yıldönümü) elektronik posta ya da kısa mesaj gönderimi %65.2 

oranında işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Böylece müşteri ile iletişim sürekli hale getirilerek işletme sıklıkla 

hatırlatılmaktadır.  

Katılımcıların %56.2'si posta yolu ile eski müşterilere ulaşmanın bağlılık üzerinde etkisinin çok yüksek olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

 "Otelde konaklayan küçük müşterilerimizden birkaç tanesinin burada yaptıkları resimleri kartpostal haline 

getirdik, özel günlerde bunları gönderiyoruz". 

"Kendi el yazımla kart gönderiyorum, çok mutlu oluyorlar ve onlar da bana kart atıyorlar". 

 

6. Sonuç 

Pazarlama; işletmenin varlığını sürdürebilmesi, hedeflerini gerçekleştirebilmesi, daha kaliteli hizmet sunabilmesi için en 

önemli işletme fonksiyonlarından biridir. Etkin bir pazarlama faaliyeti ile konaklama işletmesinin piyasaya girmesi, 

müşterilerin memnun edilmesi yolu ile bağlılık oluşturulması ve bu tüketicilerin etkili bir pazarlama aracı haline 

gelmesi konaklama işletmeleri tarafından başarının anahtarı olarak görülmektedir. Küçük konaklama işletmeleri 

tarafından en çok tercih edilen pazarlama araçlarının ağızdan kulağa iletişim ve sosyal medya araçları olduğu 

saptanırken; birebir iletişimin müşteri bağlılığı üzerindeki etkisinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulguların 

özellikle pazara yeni giren küçük konaklama işletmeleri için yol gösterici olacağı beklenmektedir. 

Çalışma kapsamında İzmir şehir merkezi ve ilçelerinde butik hizmet sunan 23 küçük konaklama işletmesi sahibi ya 

da yöneticisi ile mülakat yapılmıştır. İşletmelerin pazarlama stratejileri ile ilgili ulaşılan bulgular değerlendirildiğinde 

büyük konaklama işletmelerine göre bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. Büyük konaklama işletmelerinde bir pazarlama 
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ve satış bölümü ve sadece bu konuda uzman personel bulunurken, küçük konaklama işletmelerinde bu fonksiyon sahip 

ya da yönetici ve tüm diğer personel tarafından yerine getirilmektedir. Çalışma sonucunda ulaşılan bu bulgular Filieri ve 

McLeay (2014)'in bulguları ile benzerlik göstermektedir. Küçük konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyetine 

dayalı olarak etkinliği artan ağızdan kulağa pazarlamanın en fazla tercih edilen pazarlama aracı olduğu saptanmıştır.  

Tüketicinin işletme hakkındaki yorumlarını çevresindeki potansiyel tüketicilerle paylaşması yolu ile gerçekleşen 

ağızdan kulağa pazarlama için işletmenin ek bir maliyete katlanması gerekmemektedir. Kaliteli ve iyi bir hizmet 

sunumu, müşteri isteklerine hızlı geri dönüş, evindeymiş hissi yaratma sonucu müşteri memnuniyeti oluşacak ve bu 

duygularla otelden ayrılan turist olumlu ağızdan kulağa iletişime geçecektir. Ülke ekonomisi krize girdiğinde bile 

ağızdan kulağa pazarlama başarılı bir araç olarak görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre görüşülen işletme sahip ya 

da yöneticilerinin % 86,9'u ağızdan kulağa pazarlamayı en etkili pazarlama aracı olarak görmektedir. Bu nedenle hem 

yöneticinin hem de diğer personelin turistin otelde olduğu süreç içerisinde en iyi hizmeti sunacak şekilde çalışması 

gerekmektedir. Mutlu müşteri çok iyi bir pazarlama aracıdır.Değişen tüketici eğilimleri doğrultusunda turistin daha 

sıcak ve samimi ilişkilerin kurulduğu küçük konaklama işletmelerini tercih ettiği elde edilen bulgular arasındadır. 

Büyük konaklama işletmelerinin kalabalığında kaybolmak istemeyen, kendisine özel hizmet arzulayan tüketiciler beş 

yıldızlı otel kalitesinde, hatta daha üst düzeyde, hizmet sunan küçük işletmelere yönelmektedir. Böylece yerel kültürü 

ve tatları yakından tanıma, samimi ilişkiler ve dostluklar kurabilme, özlediği ve ihtiyacını duyduğu sıcak bir ortamda 

vakit geçirebilme imkanına sahip olmaktadır.  

Çalışma sonucunda ulaşılan bulgulara göre küçük konaklama işletmeleri tarafından sıklıkla başvurulan diğer 

pazarlama araçları da reklam ve tanıtımdır. Görüşmelere katılan işletmelerin yöneticileri iyi seyahat dergilerinde çıkan 

reklamların özellikle pazara giriş aşamasında oldukça etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle önce iyi bir reklam 

ajansıyla anlaşarak doğru zaman, yer ve mesajla hedef kitleye ulaşmak yöneticiler tarafından alınması gereken önemli 

ve etkili bir karadır. Sadece söz konusu işletme ile ilgili değil, destinasyonun tamamıyla ilgili tanıtım faaliyetinde 

bulunulması gerekliliği katılımcılar tarafından vurgulanan başka bir önemli noktadır. Çünkü turist sadece otelde vakit 

geçirmemekte dışarı çıkıp çevreyi gezmek istemektedir. Destinasyonun bir bütün halinde, eğer mümkünse duygusal bir 

hikaye eşliğinde tanıtılması hem yerel halkı hem de işletme sahiplerini motive ederek turizm sektörünün gelişmesi için 

daha çok çalışmalarını sağlayacaktır.  

Modern pazarlama araçlarından biri olan elektronik pazarlama küçük konaklama işletmeleri için de düşük 

maliyetiyle oldukça cazip bir araçtır. Sertleşen rekabet koşulları müşteri üzerinde ilk izlenimi yaratacak olan işletmeye 

ait web sayfalarının önemini arttırmıştır. Müşteri ile her türlü iletişimin, pazarlama ve satışın gerçekleştirilebildiği web 

sayfalarının profesyonel kurumlar tarafından özenle hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Mevcut ve potansiyel 

tüketicilerin yoğunlukla sosyal medya araçlarını kullanması işletmelerin de bu araçlardan uzak kalamamasına neden 

olmaktadır. Elde edilen bulgular Luo ve Zhang (2015)'in çalışmasıyla benzer özellikler göstermektedir. Çalışmaya 

katılan yöneticilerin bir kısmı ilk başlarda sosyal medyaya karşı mesafeli olduklarını ancak değişen koşullarla birlikte 

uyum sağlamaları gerektiğini anladıklarını ifade etmişlerdir. Doğru tekniklerle yönetilen sosyal medya hesapları 

işletmelere ciddi rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 

Günümüz turistinin kendi tatilinin planlayıcısı olması sebebiyle çevrimiçi satış kanalları kullanımının arttığı 

ulaşılan bulgular arasındadır. Küçük konaklama işletmeleri tarafından çok tercih edilen bir araç olmasa da tüketiciden 

gelen talep nedeniyle işletmeler çevrimiçi satış kanallarında yer almaktadır.  

Çalışmaya katılan küçük konaklama işletmelerinin sahip ya da yöneticilerinin müşteri memnuniyeti ve bağlılığı 

hakkındaki görüşleri sorulduğunda tamamı kendileri tarafından karşılanma ve ilgilenmenin çok önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Birebir ilgi ve rahatlık isteyen tüketiciler tarafından tercih edilen küçük işletme sahip ya da 

yöneticilerinin personelleriyle birlikte bu konu üzerinde önemle durmaları gerekmektedir. İşletmede konaklayan 

müşterilerle ilgili veri tabanı oluşturma ve iletişimin sürekli hale getirilmesi hem tekrar tüketim hem de potansiyel 

müşterilere ulaşmak için gerekli bir uygulamadır. Özel günlerde işletmenin çeşitli araçlar kullanarak müşteriye 

kendisini hatırlatması, otelin varlığını sürdürebilmesi adına akılcı bir davranış olacaktır. 

İşletmeye gelen konuğun konaklaması sırasında gerek personel gerekse sunulan ürünlerin kalitesi ile memnun 

edilmesi, bunun sonucunda müşteri bağlılığının oluşması küçük konaklama işletme yöneticilerinin kesinlikle göz ardı 

etmemesi gereken unsurlardır. Çünkü memnun ve sadık müşteri; en düşük maliyetli, en samimi ve en inandırıcı 

pazarlama aracıdır. 

Araştırma İzmir ilinde faaliyet gösteren 23 küçük konaklama işletmesinin sahip ya da yöneticilerinin görüşleri ile 

sınırlıdır. Daha sonra yapılacak çalışmalarda bu sayının arttırılması, bölge ya da ülke genelinde detaylı araştırmaların 

yapılması mümkündür. Ayrıca yönetici bakış açısıyla ulaşılan bu çalışma bulgularının gelecekte müşteri ile yapılacak 

çalışmalarla karşılaştırılması, böylece pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve müşteri bağlılığı konusunda daha net 

fikirlerin ortaya konmasının mümkün olacağı tahmin edilmektedir.    
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Öz: Lojistik sektörü günümüzde hızla gelişen bir sektördür. Sektörün hızla gelişmesinin bir sonucu da sektörün daha fazla kişiye istihdam 
olanağı sağlamasıdır. Çalışanların, çalıştıkları işletmelere daha çok değer katabilmelerinin şartlarından birisi de çalışanların çalıştıkları 

konuda bilgi sahibi olmaları ve/veya o konunun eğitimini almış olmalarıdır. Gün geçtikçe lojistikle ilgili birçok yükseköğretim programı 

açılmaktadır. Ancak açılan yükseköğretim programlarının sayısından çok, verilen eğitimin niteliği, eğitimin sektörün ihtiyaçlarını 

karşılayacak durumda olması önem taşımaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı, Türkiye’deki lojistikle ilgili lisans bölümlerinin ders 

programlarını içerik analizi ve bölüm hocalarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda, ilk olarak lojistikle ilgili 39 

bölümün ders programları, derslerin zorunlu veya seçmeli dersler oldukları belirtilerek içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, daha sonra 
bulunan sonuçlar ve bu sonuçların nedenleri hakkında bölüm hocalarının görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de 

mevcut olan lojistikle ilgili lisans bölümlerinin çoğunun özel üniversitelerde yer aldığı, isminde “lojistik” kelimesi geçen birbirinden farklı 

10 bölüm olduğu, bu bölümlerin isimleri farklılık gösterse de ders programlarının bölümlerin isimleri düşünülerek ve sektör ihtiyaçları 
doğrultusunda oluşturulmadığı, son olarak da çoğu bölümün isminde “uluslararası” kelimesi geçmesine rağmen bölümlerin ders 

programlarında yabancı dilin oldukça yetersiz olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Lojistik Eğitimi, Lisans Bölümü, Ders Programı, İçerik Analizi 

 

Abstract: The logistics sector is an ındustry  that has been growing  rapidly  recently. A result of the rapid development of the industry is that 

logistics provides more employment opportunities to many people. In order to be helpful for the company, the employee has to be properly 

educated and be knowledgeable about logistics. The number of these schools is increasing day by day. Quality is a more important factor 

than the  number of logistics education,and it is important that this institute meet the needs of the sector. Therefore the  aim of this research is 

to investigate the syllabus of undergraduate program related to logistics by department lecturers’ perceptions and content analysis. Firstly, in 

this context, the syllabuses of 39 departments related to logistics  were examined by content analysis method by stating whether the courses 

were obligatory or selective.then the views of logistics department lecturer were asked about these results and the reasons of these results. 

According to research results, a lot of undergradute departments related to logistics ın Turkey  are  in private universities, there are 10 

differrent program having  the word "logistics" in their names. Although, undergraduate programs have different names, their syllabuses 

have been prepared not considering the  programs' names and the sectors needs, Finally,  although a lot of programs have  the word 

"international" in their names, foreign language courses are quite inadequate in the syllabus of programs. 

 
Keywords: Logistcs Education, Undergraduate, Syllabus, Content Anaysis 

 

1.Giriş 

Lojistik, dünyada ve Türkiye’de yıllar geçtikçe önem kazanan bir sektör haline gelmiştir. Lojistik sektörünün bu 

kadar önem kazanmasının nedenlerinden birisi, lojistiğin üretim sürecinden başlayıp ürünlerin nihai tüketiciye 

ulaşmasına kadar geçen tüm süreçleri kapsıyor olmasıdır. Aynı zamanda, lojistik faaliyeti bir veya birkaç sektörü 

değil, hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiren bir faaliyet dalıdır. Küreselleşme, ülkelerin birbirleriyle ticaret 

yapmasının kolaylaşması, malların tüketiciye ulaştırılmasında zamanın önemli olması gibi faktörler de lojistik 

sektörünün gelişmesinde önemli bir paya sahiptir. Keser (2011:1), lojistik sektörünün, ABD ve Avrupa’nın 

GSMH’sinde önemli paya sahip olduğunu, hatta sektörün 21.yy’de mikro biyoloji ve gen teknolojisi ile birlikte 

en önemli üç sektörden biri olarak görüldüğünü ifade etmektedir. Özellikle küresel pazarlara girmek isteyen 

işletmeler, lojistiğin pazardaki başarıyı arttırmada önemli bir stratejik güç olduğunu fark etmiş, bu nedenle de 

lojistik alanına önemli yatırımlar yapmaya başlamışlardır (Christopher (2011:211).  

Lojistik faaliyetleri, işletmelerin rekabet edebilirliklerini de arttırmaktadır. Porter (1990:80), ulusların 

rekabet avantajlarını incelediği çalışmasında, lojistiğin önemine dikkat çekmektedir. Günümüzün rekabetçi 

şartlarında, lojistik faaliyetlerin maliyetinin düşürülmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, işletmelerin diğer 

işletmelerin önüne geçmesini sağlamaktadır. Üretilen ürünün kalitesi ve fiyatına ek olarak, teslimattaki hız ve 

güvenilirlik de rekabet edebilirlikte önemli bir unsurdur (Chatterjee ve Tsai, 2002:13).  Ulu ve Aracı (2012:31) 

da, lojistik sektörünün ekonomik kalkınma için büyük önem arz ettiğini, lojistik performansın o ülkede 

yaşayanlara ve iş yapan işletmelere maliyet ve verimlilik anlamında katkıda bulunacağını belirtmektedir. 

http://tureng.com/search/undergraduate
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Lojistik sektörü,  son yıllarda Türkiye'de de gelişme göstermiştir. Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konum 

nedeniyle lojistik sektörü için büyük bir potansiyele sahiptir. Erkan (2014:50), Karadeniz Bölgesi, Orta Asya ve 

Batı ile Doğu arasında değişen ticari dinamikler doğrultusunda yeniden canlanma yolunda olan tarihi İpek Yolu 

da düşünüldüğünde, bu potansiyelin büyüklüğünün açıkça görüldüğünü belirtmektedir.  Dünya Bankası Küresel 

Lojistik Performans Endeksi’ne (2014) göre, 2012 yılında 3.51'lik genel lojistik puanı ile 27. sırada yer alan 

Türkiye, 2014 yılında 160 ülke arasında 3.50 genel lojistik puanı ile 30.sırada yer almış ama gümrükler alanında 

2012 yılında 3.16 olan puanını 2014 yılında 3.23'e yükseltebilmiştir. 

Türkiye'de lojistik sektörüyle ilgili çalışmalar 1980'li yıllarda başlamasına rağmen, 1990'lı yıllarda yapılan 

yatırımlarla hız kazanmış, 2000'li yıllarda ulusal ve uluslararası çok sayıda yatırım yapılmış ve firma açılmıştır 

(Tutar, Tutar ve Yetişen,2009:191). Açılan firmalar, birçok kişiye istihdam olanağı da sağlamıştır. Lojistik 

sektöründe çalışan kişilerin işlerini daha iyi yapmasının gerekli olması da, bu sektörde eğitim alınmasını 

gündeme getirmiştir. Lojistik ve Tedarik Zincir Yönetimi (TZY) ile ilgili ilk program, 1988 yılında Dokuz Eylül 

Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu bünyesinde açılmıştır  (Küçüksolak,2006:58).  

Türkiye'de yükseköğretim bazında lojistik eğitimi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 

verilmektedir. Akkoca ve Gülmez (2012:232), çıkarılan bir kanun ve buna bağlı olarak yapılan yönetmeliklerle 

lojistik sektöründeki şirketlerin bilgili ve yetenekli kişiler tarafından yönetilmesini öngören bir düzenleme 

yapıldığını, söz konusu düzenlemeler gereğince de orta kademe yönetici olabilmek için dört yıllık ilgili fakülte 

eğitiminin yeterli olarak kabul edildiğini belirtmektedirler. Bu kanunun da etkisiyle, lojistik eğitimi Türkiye için 

oldukça önem arz eden bir konu haline geldiği için, hem devlet hem de özel üniversitelerde ardı ardına lojistikle 

ilgili yükseköğretim programları açılmıştır. Ancak, lojistikle ilgili bölümlerin açılmasından ziyade, bu 

bölümlerde eğitim gören öğrencilerin, sektörün ihtiyaç duyduğu bireyler olarak mezun olması önem 

taşımaktadır. Yıldıztekin (2002), üniversitelerde verilecek eğitimin lojistik sektörünün ihtiyacına göre 

belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bugüne kadar lojistikle ilgili lisans bölümlerinin ders programlarını 

inceleyen çok az çalışmaya (Küçüksolak,2006; Tokay, Deran ve Aslan,2011 ve Uluslararası Nakliyeciler 

Derneği [UND],2014) rastlanmıştır. İncelenen bu çalışmalarda, ders programlarının ayrıntılı bir şekilde analiz 

edilmediği saptandığı için de bu araştırmanın amacı, Türkiye'de lojistikle ilgili olan lisans bölümlerinin ders 

programlarının içerik analizi ve bölüm hocalarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan giriş kısmında lojistiğin önemi anlatılmış, ikinci 

bölümde lojistiğin tanımı, lojistik eğitimi, Türkiye'deki lojistik eğitimi, ders programları ve bununla ilgili olarak 

yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın amacına, önemine ve veri toplama 

yöntemine; dördüncü bölümde bulgulara; son bölümde ise tartışma ve sonuca yer verilmiştir. 

 

1. Literatür Taraması 
 

 2.1. Lojistiğin Tanımı ve Lojistik Eğitimi  
 

Lojistik, özünde askeri bir terimdir ve lojistik kavramı için yapılan çok farklı tanım mevcuttur. Bu tanımlar 

içinde lojistik faaliyetleri ifade etmek için ticari ve akademik çevreler; fiziksel dağıtım, dağıtım, dağıtım 

mühendisliği, işletme lojistiği, pazarlama lojistiği, dağıtım lojistiği, malzeme yönetimi, malzeme lojistik 

yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, endüstri lojistiği gibi kavramlar kullanmışlardır (Küçüksolak,2006:3).  Dünya 

çapındaki tedârik zinciri yönetimi profesyonellerinin oluşturduğu "Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri 

Konseyi" (Council of Supply Chain Management Professionals-CSCMP)   lojistiği, tüketicilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla üretim noktasından  tüketim noktasına kadar malların, hizmetlerin ve bunlarla ilişkili bilgi 

akışının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi olarak tanımlamaktadır 

(www. cscmp.org. 10.03.2016). Christopher (2011:2), lojistiğin, siparişlerin, işletme ve dağıtım kanalı boyunca, 

uygun maliyetlerle karşılanması vasıtasıyla mevcut ve gelecekteki karların maksimize edilerek, yarı mamul ve 

mamullerin tedarik, sevkiyat ve depolanma süreci olduğunu belirtmektedir. Ballou (1997:118) ise, lojistik 

sektörünün en önemli işinin doğru mal ve hizmeti, doğru yerde, doğru zamanda ve istenilen durumda teslim 

etmek olduğunu vurgulamaktadır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, lojistik birçok faaliyeti kapsayan ve 

birçok işletmeyi ilgilendiren bir süreçtir. Bu nedenle de, hızlı bir şekilde büyüyen bir sektör haline gelmiştir.  
Lojistik sektörünün özellikle bir hizmet sektörü olması ve emek yoğun yönünün bulunması, rekabet gücü 

elde etme konusunda istihdam yapısını önemli kılmakta, çalışan kişi sayısı, çalışma koşulları ve saatleri, ücret, 

çalışanların eğitim düzeyi ve donanımı rekabet gücü üzerinde etkili olmaktadır (Keser, 2011). Çalışanlara hizmet 

içi eğitimler vermek, çalışanların eğitimi konusunda rekabet edebilirlik için yeterli görünmemektedir. Bu 

noktada, üniversite bazında eğitimlerin verilmesi önem arz etmektedir. Çünkü eğitimli ve öğretimli insanlara 

sektörün ileri gidebilmesi ve gelişmesi için daha çok ihtiyaç vardır (Akkoca ve Gülmez,2012:229).  

   Hayward ve Omurtag, (2003), lojistik eğitiminde Mühendislik ve İşletme modeli olmak üzere iki model 

olduğundan bahsetmektedir (aktaran, Akkoca ve Gülmez,2012:228). Mühendislik modelinde, lojistik ve 
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mühendislik dersleri, işletme modelinde ise işletme ve lojistik dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Örneğin 

lojistikte paketleme, tesis yeri seçimi, fiyat, müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyeti vb fonksiyonlar olduğu için 

lojistikteki başarı pazarlama ve satıştaki başarıyı doğrudan etkilemekte, bu durum da lojistik bölümlerinde 

pazarlama ile ilgili derslere yer verilmesini gerektirmektedir. 

Lojistik gittikçe gelişen bir sektör olduğu için, dünya çapında da lojistik eğitimine önem verilmeye 

başlanmıştır. Dünyada lojistik eğitimi ile ilgili çalışmalara bakıldığında, Wu’nun (2007), lojistik eğitiminin farklı 

bölgelerde farklı şekillerde ortaya çıktığını belirttiği çalışması dikkat çekmektedir. Wu’nun (2007), Amerika, 

Tayvan, Çin, İngiltere ve Avustralya'daki lojistikle ilgili lisans bölümlerinin ders programlarını incelediği 

çalışmasında, derslerin zorunlu ve seçmeli derslerden oluştuğu ve örnekleme giren üniversitelerdeki ilk üç sırada 

yer alan zorunlu derslerin lojistik yönetimi, taşımacılık yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi olduğu 

görülmektedir. Daud (2012), Malezya'daki üniversitelerde verilen lojistik eğitiminin yerel ve uluslararası lojistik 

sektöründeki lojistik eğilimlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerektiğini ve ders programları hazırlanırken 

sektör çalışanlarının fikirlerinin alınması gerektiğini ifade etmektedir. Wong,  Grant , Allan 

ve  Jasiuvian’ın (2014) İngiltere'deki üniversitelerin lojistik bölümlerinin ders programlarını incelediği çalışmada 

ise, sektörde çalışanların ihtiyaçları ile ders programları arasında uyumsuzluk olduğu, işe alımlarda direkt 

lojistikle ilgili konulardan ziyade uzmanlık yetenekleri ve yönetim becerilerine de önem verildiği vurgulanmıştır. 

Yukarıda anlatılan çalışmalarda, üniversitelerde verilen eğitimin sektörün ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği 

üzerinde durulmuştur. Çünkü, lojistikle ilgili eğitim almış ve bu konuda yetişmiş iş gücü, işletmelerin pazara ve 

müşteri isteklerine daha kolay adapte olması, verimlilik ve üretkenlik artışı, kalite anlayışının gelişmesi, 

stoklarda ve maliyetlerde azalma, müşteri ilişkilerinde gelişme, daha iyi yönetilme ve rekabet avantajı sağlama 

gibi pek çok konudaki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır (Küçüksolak, 2006:31). Bu nedenle de, 

lojistik sektöründe eğitimli ve nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır.  

Mars Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü Kansu (2012), lojistik sektöründe nitelikli eleman sayısının yeterli 

olmadığını, sektörün bu zorluğu yenmesi için üniversitelerle ve mesleki eğitim merkezleri ile sıkı ilişki içerisinde 

olması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, iş gereklerine uygun adayları bulurken, sektörü kendine gelecek olarak 

gören ve sürekliliği olacak, uluslararası bir iş yapıldığı için iyi derecede yabancı dil bilen, kendini geliştirmeye 

açık ve bu işi severek yapacak kişileri seçmeye özen gösterdiğini belirterek, gençlere istihdam yolunda staj 

imkanı verilmesini, sektör profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaşacağı platformlar 

yaratılmasını önermektedir (Kansu, 2012). Hocaoğlu, Güner ve Coşkun (2015), ülkemizde lojistik eğitimi veren 

üniversitelerin,  sektörün beklentilerine cevap verip veremediklerini ölçtükleri çalışmalarında, lojistik sektörü ile 

üniversiteler arasındaki işbirliğinin staj,  iş imkânları ve seminerlerle sınırlı olduğunu, lojistik bölümü 

mezunlarının, lojistik sektörünün çok ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilgisine yeterince sahip olmadığını tespit 

etmişlerdir. Ayrıca çalışmada, sektörde çalışanların, ders programlarında gümrükleme, dokümantasyon, filo 

yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve dış ticaret gibi sektörel konuların ağırlığının artırılmasını ve yönetim 

bilişim sistemleri ile ilgili derslerin yer almasını istedikleri de ortaya çıkmıştır (Hocaoğlu, Güner ve 

Coşkun,2015:783-784). 
Öktem ve Şahin  (2011), sektör ihtiyaçlarını belirleme konusunda lojistik eğitimi verilecek bölgenin 

şartlarının önemli olduğunu, çalışma yaptıkları bölge için ihtiyaç duyulan akademik eğitimde;  uluslararası 

lojistik mevzuatı ve işlemlerinin,  tedarik zincir yönetiminin, depolamanın, dağıtımın, dış ticaret işlemlerinin,  

gümrük mevzuatının,  taşımacılık ve sigorta hukukunun,  İngilizce, Rusça, Arapça vb. dillerden birinin veya 

birkaçının bilinmesinin ve son olarak bilişim teknolojilerinin çok iyi kullanılmasının gerektiğini 

vurgulamışlardır. Baysal (2013) da, lojistik sektöründeki işverenlerin adaylarda aradıkları özellikleri, yayınlanan 

ilanlardan yola çıkarak, şöyle ifade etmektedir: 

Firmalar, lojistik altyapısına, yabancı dil bilgisine hatta tercihen iki yabancı dile ve uluslararası                 

tecrübeye sahip, eğitimli ve firmayı başarıyla temsil edebilecek niteliklerde personel arayışındadırlar. 

Lojistik sektöründe çalışmayı tercih edecek genç adaylar da, kendilerini geliştirerek, lojistik sektörü ile 

ilgili bilgi sahibi olmalı, sektörel gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmeli ve sektörün 

herhangi bir alanında uzmanlaşmalıdırlar. 

Adaylarla işverenleri bire bir buluşturan Jobnak (2013), lojistik sektöründeki iş ilanları ile ilgili olarak 

yayınladığı raporda, lojistik sektöründe en çok yayınlanan iş ilanı pozisyonlarının sırasıyla operasyon uzmanı, 

satış ve pazarlama uzmanı, tır şoförü, finans - muhasebe sorumlusu, 

depo sorumlusu ve ithalat - ihracat uzmanı, en çok ilan yayınlanan şehirlerin ise İstanbul, Kocaeli - Gebze, 

Bursa, Ankara ve İzmir olduğunu belirtmektedir (www.kurumsalhaberler.com. 10.02.2016). 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Yew+Wong%2C+C
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Grant%2C+D
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Allan%2C+B
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Allan%2C+B
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Jasiuvian%2C+I
http://www.kurumsalhaberler.com/
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2.2. Türkiye'de Lojistikle İlgili Lisans Eğitimi 

Türkiye'deki üniversitelerde lojistik eğitimlerinin verilmesi çok eskilere dayanmamaktadır. Hatta, Tuna (2013), 

lojistiğin çok disiplinli bir bilim olduğunu ifade ederek, Türkiye'de akademik camianın bunu yeni kabul etmeye 

başladığını, yurtdışında da bu işin bilimsel anlamda ele alınmasının 20 yılı geçmediğini vurgulamaktadır. 

Lojistiğin çok disiplinli bir bilim olması konusunda Babacan (2003) da, lojistiğin, sadece teslimattan ibaret 

olmadığını, içerisinde her birinin bilimi olan birçok araç (stok yönetimi, sipariş işleme, depolama, kuruluş yeri 

seçim ve yönetimi, trafik yönetimi, elleçleme, tahminleme, ulaştırma, koruyucu ambalajlama vs) barındıran ve 

çok ciddi entegre (bütünleşmiş) bilimsel hazırlıklar ve stratejiler gerektiren bir faaliyet olduğunu ifade 

etmektedir. 

Lojistik çok eskilere dayanmayan, yeni bir sektör olduğu için, Türkiye’deki lojistik sektörü çalışanları 

incelendiğinde, bu sektörde çalışanların farklı dallarda eğitim aldıkları görülmektedir. Uluslararası Nakliyeciler 

Derneği (UND), 2012 yılında yaptığı “Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sektör Analizi”  raporu ile 

sektörün genel istihdam ve eğitim durumu hakkında bilgi vermektedir. Rapora  (2012) göre, sektörde istihdam 

edilenlerin yüzde 20'si lisans mezunu olmasına rağmen, yükseköğretim gören çalışanlar içerisinde lojistik bölüm 

mezunlarının oranı yüzde 11, işletme bölümü mezunu olanların oranı ise yüzde 37'dir. Bu sektörde çalışan 

işletme mezunlarının sayısı, lojistik mezunlarının sayısının üç katından fazladır. Bu nedenle, Türkiye'de lojistik 

sektörüne eleman yetiştirecek daha fazla sayıda programa ihtiyaç vardır ama önemli olan programın sayısından 

çok sunulan eğitimin niteliğidir. 

Türkiye'de 2012 yılında 21, 2013 yılında 27 ve 2014 yılında 40 tane lojistikle ilgili lisans programı 

bulunmaktaydı (Acar ve Gürol,2013; UND, 2014; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM], 2015a). 

2014-2015 eğitim öğretim yılında lojistikle ilgili olan 40 lisans bölümünün örgün, bunlar içinde 6 lisans 

bölümünün ise ikinci öğretim programına sahip olduğu görülmüştür. Bahsedilen programlara 2014-2015 eğitim- 

öğretim yılında yerleştirilen öğrenci sayısı Tablo 1'de verilmiştir. Tablo 1'e göre 1852 öğrenci örgün 

programlara, 436 öğrenci ise ikinci öğretim programlarına yerleştirilmiştir. 

 

Tablo 1. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Lojistikle İlgili Lisans 

Programlarına Yerleştirilen Öğrenci Sayısı 

Program türü Öğrenci Sayısı 

Örgün 1852 

İkinci Öğretim 436 

Toplam 2288 

Kaynak: ÖSYM (2015a), 2014-2015 eğitim öğretim dönemi lisans düzeyindeki 

yüksek öğretim programlarının  ÖSYS kontenjanları, http://dokuman.osym.gov.tr. 

 

Türkiye'de lojistikle ilgili bölümlerin sayısının hızlı bir şekilde artması, birtakım problemleri de beraberinde 

getirmektedir.  Erdal (2010), lojistik ön lisans ve lisans öğretim yapılanmasında plansızlık olduğunu, 

üniversitelerde açılan bölümlerin, Türkiye’nin ve sektörün ihtiyaçlarına göre açılmadığını, açılan bölümlerin 

altyapısı olmadığını, öğretim üyesi kadrosunun alan dışı olduğunu, yetersiz ders programına sahip olduğunu 

vurgulamaktadır. Nuhoğlu (2013), da lojistik yükseköğretiminde yaşanan sorunları şu şeklide sıralamaktadır: 

 

 Küreselleşme sonucunda artan rekabete yanıt verecek yetişmiş insan gücünün eksikliği, 

 Eğitim verebilecek uzman ve yetkin eğitimci ve akademisyen sayısının yetersizliği,  

 Yetersiz ders programı (lojistiğin çok disiplinli özelliğinin dikkate alınmaması),  

 Sektörün ihtiyaç duyduğu personelin yetişmemesi,  

 Sektörel öğretimde yeknesaklığın olmayışı (ders programın birbiriyle uyumsuzluğu),  

 Sektörde araştırma yetersizliği ve uzmanlaşma yetersizliği,  

 Yerli ve yabancı kaynak (kitap, araştırma, tez vb.) yetersizliği,  

 Staj/yerinde uygulama olanaklarının sınırlı ve yetersiz olması. 

 

Nuhoğlu'nun (2013) sıraladığı sorunların çoğunun ders programlarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Hatta 

ders programlarından kaynaklı bir sorun olduğu, Doç. Dr. Avni Zafer Acar, Yrd. Doç. A. Özgür Karagülle ve 

Halim Yurdakul liderliğinde Türkiye’de ulaştırma ve lojistik alanında lisans düzeyi öğretimde ders programının 

iyileştirilmesi ve sektörün beklentileri doğrultusunda mezunların yetiştirilmesi amacıyla "Ulaştırma ve Lojistik 

Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" unvanıyla bir dernek kurulmasının  

kararlaştırılmasından da anlaşılmaktadır (www.und.org., 29.10.2015). Bu konuda Acar (2014:42) da, lojistikle 

http://dokuman.osym.gov.tr/
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ilgili bölüme sahip olan üniversitelerin mevcut hocalarına göre bir ders programı oluşturduklarını ve lojistik 

bölümlerinin  ders programlarının uluslararası standartlara uymadığını ifade etmektedir.  

Lojistikle ilgili bölümlerin ders programlarının nasıl olduğu konusunda yapılmış bazı çalışmalar mevcuttur. 

Örneğin, Küçüksolak (2006:63-64), Türkiye’deki ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde yer alan 

programlardaki lojistik ve TZY derslerini incelendiği çalışmasında, ön lisans seviyesinde işletme ve nakliye 

ağırlıklı operasyonel, lisans seviyesinde işletme ve taşımacılık ağırlıklı yönetsel ve lisansüstü seviyesinde de 

işletme ağırlıklı yönetsel bir yaklaşım olduğunu vurgulamaktadır. Çalışmada ayrıca, Nakliye/Taşımacılık, 

Lojistik ve TZY,  Finans ve Muhasebe,  Hukuk, Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri, Pazarlama ve İnsan Kaynakları 

Yönetimi derslerinin lisans programlarında ağırlıklı olduğu belirtilmiştir (Küçüksolak, 2006). Tokay, Deran ve 

Aslan (2011), lojistikle ilgili ön lisans ve lisans bölümlerinin ders programlarında muhasebe ile ilgili derslerin ne 

ölçüde yer aldığını belirledikleri çalışmalarında, gerek ön lisans gerekse lisans düzeyinde lojistik eğitimi veren 

bölümlerde temel muhasebe eğitiminin yeterli düzeyde verilmediğini, maliyet ve yönetim muhasebesi eğitiminin 

çok yetersiz düzeyde verildiğini, lojistik maliyet yönetimi eğitiminin ise söz konusu bölümlerin hiç birinde ayrı 

bir ders olarak verilmediğini tespit etmişlerdir. 

UND (2014), 2013-2014 eğitim öğretim yılında 27 lisans düzeyinde lojistik öğretimi yapan üniversiteden 

19’unun ders programını incelendiği araştırmasında; ilk 10 ortak dersin Türk Dili I-II/ (17), A.İ.I.T I (16), 

İstatistik (16 ), Tedarik Zinciri Yönetimi (16), Yabancı Dil  (15),  Temel Hukuk ( 15), İşletme Yönetimine Giriş 

(14),  Lojistiğe Giriş  (14), Taşımacılık Yönetimi (11),  Ekonomiye Giriş  (11) olduğunu belirtmiştir. Yine 

UND'nin (2012) raporuna göre, çalışmaya katılmış olan karayoluyla uluslararası yük taşımacılığı yapan 

firmalarda çalışan personelin yaklaşık yüzde 79,5'i hiçbir yabancı dil bilmemekte, yüzde 4,2'si İngilizce, yüzde 

2,7'si ise Arapça bilmektedir. Bu bulgu da sektörde yabancı dille ilgili bir sorun olduğunu, bu nedenle 

üniversitelerin lojistikle ilgili bölümlerinde yabancı dile önem verilmesi gerektiğini gözler önüne seren bir 

bulgudur. 

 

3. Yöntem 
 

         3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

 

Lojistik sektörü birçok insana istihdam yaratan bir sektördür. Ancak lojistik sektörü çok eskilere dayanan bir 

sektör olmadığı için, burada çalışanların farklı eğitimler almış insanlardan oluştuğu görülmektedir. Bu nedenle 

de, lojistik sektörüyle ilgili yükseköğretim eğitimi veren bölümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Lojistik sektörüne 

eleman yetiştirecek ön lisans ve lisans düzeyinde bölümlerin açılması gereklidir ama yeterli değildir. 

Üniversitede lojistik bölümü kurulacaksa, ihtiyaç analizi ve altyapı araştırması  yapılarak eksikliklerin 

giderilmesi için uygun bir yol haritası hazırlanmalı, öncelikle bölümün misyonu, vizyonu ve hedefleri ortaya 

konmalıdır (Erdal,2010).   Önemli olan nokta, bu bölümlerde eğitim verilen öğrencilerin sektörün ihtiyaç 

duyduğu alanlarda bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır. Bu konu da, lojistikle ilgili bölümlerin ders 

programlarına konulacak derslerle doğrudan bağlantılı olduğu için, bu bölümlerin ders programlarında hangi 

derslerin olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Bugüne kadar özellikle lojistikle ilgili lisans bölümlerinin 

ders programı ile ilgili yapılmış çok fazla bir çalışmaya (Küçüksolak,2006; Tokay ve diğerleri, 2011; UND, 

2014) rastlanılmadığı için de araştırmanın amacı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında lojistikle ilgili lisans 

bölümlerinin ders programlarının içerik analizi ve bölüm hocalarının görüşleri doğrultusunda 

değerlendirilmesidir. Bu bölümlerde hangi derslerin yer aldığının, derslerin zorunlu ders mi, seçmeli ders mi 

olduğunun, ders programı belirlenirken nelere dikkat edildiğinin, ders programındaki eksikliklerin, derslerin 

nasıl işlendiğinin, üniversitelerin lojistik sektörü ile ilişkisinin ne boyutta olduğunun tespit edilmesinin lojistik 

bilimine, bu bölümü açmak isteyen üniversitelere ve lojistik sektörü çalışanlarına fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

3.2. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Süreci 

 

Araştırma, iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınan örneklem ile 

ikincil veriler üzerinden bir içerik analizi yapılmış, ikinci aşamada ise akademisyenlerle yapılan görüşmelerden 

toplanan birincil veriler ile tekrar içerik analizi yöntemi kullanılarak kodlama yapılmıştır. Berelson (1952), içerik 

analizini herhangi bir iletişimin gözlemlenen içeriğinin nesnel, sistematik veya nicel olarak incelenmesini 

sağlayan bir teknik olarak tanımlamaktadır. (akt. Marangoz,Yeşildağ ve Saltık, 2012:68).  İlk aşama için 

araştırmanın ana kütlesini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenci alan lojistikle ilgili lisans bölümleri (açık 

öğretim hariç) oluşturmaktadır. Araştırmada, lojistikle ilgili lisans bölümlerinden kasıt bölümün isminde lojistik 

kelimesinin geçmesidir. Bu nedenle, sadece bu şarta sahip olan lisans programları örnekleme dahil edilmiş,  bir 

yönden lojistikle ilgisi olan ama isminde lojistik kelimesi geçmeyen lisans bölümleri ise örneklem dışı 

bırakılmıştır.  2014-2015 eğitim-öğretim yılında lojistikle ilgili lisans bölümüne sahip üniversitelerin sayısı 
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39'dur. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin hem İ.İ.B.F. hem de Uygulamalı Bilimler Y.O'da lojistikle ilgili bölümü 

olduğu için 39 üniversitede toplam 40 tane lojistikle ilgili bölüm mevcuttur. Ana kütle sayısı az olduğu için, 

örneklem seçilmemiş, araştırma ana kütle üzerinden yapılmıştır. Lojistikle ilgili 38 bölümün ders programlarına 

üniversitelerin internet siteleri vasıtasıyla ulaşılmıştır. 2 üniversitenin ders programına ulaşılamadığı için bölüm 

hocalarına mail atılmış, bir üniversiteden dönüş sağlandığı için de analizler 39 lojistikle ilgili bölüm üzerinden 

yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri 6 Temmuz- 12 Eylül 2015 tarihleri arasında toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Her bölümün dört senelik ders programı incelenmiş,  ders programında olan dersler tek tek 

kodlama cetveline yazılmış, mevcut dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere kodlanmıştır. Ders programındaki 

tüm seçmeli dersler hangi dönem açılıp açılmadığına bakmaksızın analize dahil edilmiştir. Bazı dersler, isimleri 

farklı olsa da içeriklerine bakılarak birleştirilmiştir. Analiz sonucu, 39 bölümde 292 adet birbirinden farklı ders 

olduğu tespit edilmiştir. 

İçerik analizi yapılıp sonuçlar ortaya çıktıktan sonra, araştırmanın ikinci aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada 

da, araştırmada bulunan sonuçlar hakkında lojistikle ilgili lisans bölümlerinde ders veren hocalar ile e-posta 

aracılığı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler yapılmadan önce, 3 lojistik hocasına 

görüşme formundaki sorular sorulmuş ve hocalardan gelen geri bildirim sonrasında araştırma sorularına son şekli 

verilmiştir. Hocalar farklı şehirlerde ve üniversitelerde olduğu için, eş zamanlı olmayan internet temelli görüşme 

yani  e-posta aracılığı ile görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Eş zamanlı olmayan internet temelli görüşme 

yöntemi, coğrafi uzaklıkların söz konusu olduğu ve katılımcılara kolayca ulaşılamadığı durumlarda, katılımcı ve 

araştırmacı arasında geniş bir zamana yayılmış, çok yönlü bir e posta değiş tokuşu olup nitel araştırma yapan 

araştırmacıların çoğu tarafından benimsenen bir yöntemdir (Meho,2006:1284-1285).  Hunt ve McHale 

(2007:1416-1417) de, bu yöntemin maliyetin az olması, farklı yerlerde yaşayan birçok insana ulaşılması, 

görüşme yapılırken zaman sıkıntısının olmaması, katılımcıların yüz yüze söyleyemeyecekleri sözleri daha rahat 

söyleyebilmeleri, görüşmecinin etkisinin en aza indirilmesi gibi avantajlara sahip olduğunu belirtmektedirler. Bu 

nedenlerle araştırmada eş zamanlı olmayan internet temelli görüşme yöntemi kullanılarak, öncelikle, farklı 

üniversitelerdeki akademisyenlere e-posta aracılığı ile görüşme formu gönderilmiştir. Cevap gelmemesi veya 

cevap formunda eksik bilgilerin yer alması durumunda, ikinci defa form gönderilmiş ve cevapların birbirini 

tekrar etmeye başladığı noktada da görüşme formu gönderilmeye son verilmiştir. Sonuç itibari ile 18 Ocak-7 

Şubat tarihleri arasında 16 katılımcı ile e-posta aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılara içerik analizi 

sonucu ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçların nedenleri hakkında ne düşündükleri sorulmuştur.  Görüşülen 

katılımcıların demografik özellikleri aşağıda sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcılar Yaş Cinsiyet Doktora Yapılan Alan Ünvan Çalışılan 

Üniversite 

Katılımcı 1 44 Erkek Pazarlama Doçent Devlet 

Katılımcı 2 45 Kadın Muhasebe ve Finans Yardımcı Doçent Özel 

Katılımcı 3 38 Kadın Pazarlama Yardımcı Doçent Devlet 

Katılımcı 4 49 Erkek İşletme  Doçent Özel 

Katılımcı 5 30 Erkek Uluslar Arası İşletme Yardımcı Doçent Özel 

Katılımcı 6 61 Erkek Maliye  Profesör Özel 

Katılımcı 7 67 Erkek İktisat  Yardımcı Doçent Özel 

Katılımcı 8 40 Erkek Yönetim ve Organizasyon  Yardımcı Doçent Devlet 

Katılımcı 9 35 Kadın İşletme  Yardımcı Doçent Özel 

Katılımcı 10 43 Erkek Yönetim ve Organizasyon  Doçent Devlet 

Katılımcı 11 32 Erkek Uluslar Arası Ticaret  Yardımcı Doçent Devlet 

Katılımcı 12 43 Kadın Yönetim ve Organizasyon  Yardımcı Doçent Devlet 

Katılımcı 13 34 Erkek Pazarlama  Yardımcı Doçent Devlet 

Katılımcı 14 36 Kadın Pazarlama  Yardımcı Doçent Devlet 

Katılımcı 15 

Katılımcı 16 

57 

37 

Erkek 

Erkek 

Lojistik 

Denizcilik İşletmeleri 

 Yardımcı Doçent 

  Doktor 

Özel 

Özel 

 
Katılımcıların hepsi, lojistik bölümü ile ilgili bölümlerde yer alan ve ders veren bölüm hocalardır. 

Katılımcıların 11 tanesi erkek, 5 tanesi kadındır ve yaşları 30 ila 67 arasında değişmektedir. Doktora yapılan alan 

çoğunlukla işletme anabilim dalının alt dallarıdır. 8’i devlet, 8’i özel üniversitelerde çalışan öğretim üyelerinin, 

11 tanesi yardımcı doçent, 3 tanesi doçent, 1 tanesi profesör ve 1 tanesi de doktor ünvanına sahiptir. 
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3.3. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

 

Her araştırmada olduğu gibi, bu araştırmanın da geçerlik ve güvenirlik koşulunu sağlaması gerekmektedir. Nitel 

araştırmalarda, güvenirliği sağlamak nicel araştırmalarda olduğu kadar kolay değildir. Nicel araştırmalarda 

güvenirlik, kullanılan bilgisayar programı vasıtasıyla ortaya konulurken, nitel araştırmalarda bu konu daha çok 

araştırmacılarla ilgili olmaktadır. İçerik analizinin güvenirliği araştırmacılar ve zaman açısından olmak üzere iki 

şekilde sağlanabilmektedir (Tanberkan, 2015:2-3). Araştırmacılar arası güvenirlik; farklı araştırmacıların, 

kodlama kuralları doğrultusunda aynı analizi yapmalarını, zaman açısından güvenirlik ise, aynı araştırmacının 

aynı kodlama kurallarına göre iletişim içeriğini iki farklı zamanda kodlamasına dayanmaktadır (Tanberkan 

2015:3). Aynı araştırmada tekrarlanan ölçümler, benzer yargılar ya da sonuçlar doğuruyorsa güvenirliğin olduğu 

söylenebilmektedir (Atabek ve Atabek, 2007: 38). Bu araştırmada, güvenirlik için ikinci yöntemden 

yararlanılmıştır. Araştırmacı iki farklı zamanda üniversitelerin internet adreslerinden bölümlerin ders 

programlarını bularak kodlama yapmıştır. Çıkan sonuçlar birbirine benzer sonuçlar olduğu için de, araştırmanın 

güvenilir olduğu kanısına varılmıştır. Tanberkan (2015:5), kategorilerin açık ve anlaşılır olmasının,  mevcut 

metinlerden çekilen çıkarımların mevcut olan kanıtların, yeni gözlemlerin, yorumların, bilgi verilebilen başarılı 

eylemlerin metinlerine dayanmasının, içerik analizinin geçerliğinin önemli göstergelerinden olduğunu 

belirtmektedir.  Araştırmanın kategorileri açık ve anlaşılır olduğu ve içerik analizi sonucu ulaşılan sonuçlar hem 

alan yazındaki diğer çalışmalar hem de hocaların görüşleri ile desteklendiği için, yapılan içerik analizinin geçerli 

olduğu düşünülmektedir. 

      E-posta yöntemi kullanılarak yapılan görüşmelerde, kullanılan ölçüm aracı araştırmacının kendisi ve 

araştırma soruları olduğu için, toplanan verilerin geçerlik boyutunu sağlayabilmesi, araştırmacının sorduğu 

sorulara, araştırmacının yansız olmasına, topladığı verileri ayrıntılı rapor etmesine ve araştırma sonuçlarına nasıl 

ulaştığını açıklamasına bağlıdır (Ataseven,2012:556). Bu araştırmada, katılımcılara sorulan sorular içerik analizi 

sonucu tespit edilen bilgilerden oluşmaktadır. Bu nedenle, sorular katılımcılara sorulması gereken doğru sorular 

olduğu, araştırmacı yansız davranıp topladığı verileri rapor ettiği ve araştırma sonuçlarına nasıl ulaştığını 

açıkladığı için geçerlik unsurunun sağlandığı düşünülmektedir. Güvenirlik konusunda ise, Türnüklü’nün  

(2000:550-551), nitel çalışmalarda güvenirlik sağlanması için gerekli olan önerileri dikkate alınarak öncelikle, 

pilot bir çalışmayla soruların nasıl anlaşıldığı test edilmiş, görüşme verilerinin kodlanması araştırmacı tarafından 

iki farklı zamanda tekrar yapılmış ve son olarak da görüşme verilerinden örnekler sunulmuştur. 

 

4. Bulgular  
 

Bu bölümde, ilk olarak lojistikle ilgili lisans programına sahip üniversiteler, bu bölümlerin isimleri, ders 

programları ve ders programlarındaki yabancı dil dersleri incelenmiştir. Lojistik sektöründe yabancı dil 

kullanımının önemli olmasından dolayı, özellikle yabancı dil dersleri ders programı haricinde ayrı bir tablo 

halinde sunulmuştur. Tablo 3, 2014-2015 eğitim öğretim yılında lojistikle ilgili lisans programlarına öğrenci 

almış olan üniversiteleri göstermektedir. Daha sonra da, içerik analizi sonucu bulunan sonuçlar ve bu sonuçların 

nedenleri hakkında lojistikle ilgili lisans programlarında görev alan hocaların görüşlerine yer verilmiştir. 
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   4.1. İçerik Analizi İle İlgili Bulgular  

 
Tablo 3. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Lojistik Lisans Programına 

Öğrenci Alan Üniversiteler 

Üniversite Adı Üniversite Adı 

Afyon Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Akdeniz Üniversitesi İstanbul Üniversitesi 

Atılım Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Bahçeşehir Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi 

Balıkesir Üniversitesi Kafkas Üniversitesi 

Beykent Üniversitesi Maltepe Üniversitesi 

Cumhuriyet Üniversitesi Mersin Üniversitesi 

Çağ Üniversitesi  Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Niğde Üniversitesi 

Erciyes Üniversitesi Nişantaşı Üniversitesi 

Gaziantep Üniversitesi Okan Üniversitesi 

Gediz Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi 

Işık Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 

İstanbul Arel Üniversitesi Toros Üniversitesi 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İ.İ.B.F) Uşak Üniversitesi 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 (Uygulamalı Bilimler Y.O.) 
Yaşar Üniversitesi 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Kaynak: ÖSYM (2015a), 2014-2015 eğitim öğretim dönemi lisans düzeyindeki 

yüksek öğretim programlarının  ÖSYS kontenjanları, http://dokuman.osym.gov.tr. 

 
Tablo 3'e göre, Türkiye'de 2014-2015 eğitim öğretim döneminde, açık öğretim hariç 39 tane üniversitede 

lojistikle ilgili lisans bölümünün mevcut olduğu görülmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin hem İ.İ.B.F. 

hem de Uygulamalı Bilimler Y.O'da lojistikle ilgili lisans programı olduğu için, üniversite sayısı 40 değil de 39 

olarak belirtilmiştir. Bu üniversitelere bakıldığında, üniversitelerin 23 tanesinin özel üniversite olduğu dikkat 

çekmektedir.  

 

Tablo 4. Lojistikle İlgili Lisans Programlarının İsimleri 

Bölüm Adı Sayı 

  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 17 

Lojistik Yönetimi 4 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 7 

Uluslararası Lojistik Yönetimi 3 

Uluslararası Lojistik 2 

Lojistik 2 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 1 

Ulaştırma ve Lojistik 2 

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi 1 

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 1 

  

Toplam 40 

Kaynak: ÖSYM (2015a), 2014-2015 eğitim öğretim dönemi lisans düzeyindeki 

yüksek öğretim programlarının  ÖSYS kontenjanları, http://dokuman.osym.gov.tr. 

http://dokuman.osym.gov.tr/
http://dokuman.osym.gov.tr/
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Türkiye'de 40 tane lojistikle ilgili lisans bölümü olmasına rağmen, bu bölümlerin isimleri aynı değildir. 

Hepsinin içerisinde "lojistik" kelimesi geçmesine rağmen,  Tablo 4, birbirinden farklı isme sahip lojistikle ilgili 

10 bölüm olduğunu ve bu bölümlerden 17 tanesinin isminin “Uluslararası Ticaret ve Lojistik”  bölümü olduğunu 

göstermektedir. Burada dikkat çeken diğer bir nokta, altı bölüm isminde yani 31 bölümde "Lojistik" kelimesi ile 

beraber "Uluslararası" kelimesinin de kullanılmasıdır. 

 

 
Tablo 5. Lojistikle İlgili Lisans Programlarında Bulunan Dersler ve 

Sayıları 

Dersler Zorunlu Seçmeli Dersler Zorunlu Seçmeli 

      

A.İ.I.T I 39 - Dış Ticaret İşlemleri 12 3 

Türk Dili 39 - İthalat ve İhracat 12 5 

Türk Dili II 38 - Matematik II 12 1 

İstatistik 37 - Lojistikte Sayısal Modelleme I 12 1 

A.İ.I.T II 36 - Havayolu Lojistiği 11 12 

Hukuka Giriş 36 1 Satın Alma ve Stok Yönetimi 11 9 

İşletme I 36 1 Ulaştırma Sistemleri I 11 5 

Yabancı Dil I 36 - Maliyet Muhasebesi 10 6 

Tedarik Zinciri 35 1 Proje 10 10 

Matematik 34 - Uluslararası Ticaret Hukuku 10 1 

İktisat I 33 - Stratejik Yönetim 9 8 

Lojistiğe Giriş 32 - Borçlar Hukuku 9 4 

Yabancı Dil II 31 - Bilgisayarlı Lojistik Paketi 9 4 

Muhasebe I 29 1 E Ticaret 8 10 

İktisat II 27 - İnsan Kaynakları 8 8 

Bilgisayar I 26 - Lojistikte Hizmet Pazarlaması 8 12 

Ticaret Hukuku 26 3 Uluslararası Ticari Kuruluşlar 8 7 

Pazarlama İlkeleri 23 3 Yazım ve Raporlama 8 4 

İstatistik II 22 - Bitirme Tezi 8 2 

Uluslararası Ticaret 22 1 Finans Muhasebesi 8 3 

Finansal Yönetim 21 5 Uluslararası Taşımacılık 8 4 

Uluslararası Pazarlama 21 5 Girişimcilik 7 14 

Yönetim ve Organizasyon 21 5 Tehlikeli Madde Lojistiği 7 13 

Gümrük 20 5 Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası 7 9 

Ticari Matematik 20 - Lojistikte Güncel Yaklaşımlar 7 7 

Mikro İktisat 19 2 Uluslararası İşletme 7 6 

Depo Yönetimi 18 10 Tedarik Zinciri Stratejisi 7 4 

Makro İktisat 18 1 Uluslararası Finans 7 4 

Muhasebe II 18 2 Mesleki İngilizce III 6 4 

Taşımacılık Yönetimi 18 1 İş Etiği 6 6 

Lojistik Hukuku 17 5 Entegre Lojistik 6 6 

Mesleki İngilizce I 17 9 Perakende Lojistiği 6 4 

Mesleki İngilizce II 17 7 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6 5 

Üretim Yönetimi 16 5 Demiryolu Taşımacılığı 6 6 

Lojistik Planlama 15 4 Mesleki İngilizce IV 5 5 

Lojistik Yönetimi 14 1 Toplam Kalite 5 11 

Uluslararası İktisat 14 1 Örgütsel Davranış 4 7 

Sigorta ve Risk Yönetimi 13 8 Dış Ticaret Finansmanı 3 7 

Uluslararası Lojistik 13 7 Avrupa Birliği 2 10 

Araştırma Yöntemleri 12 14 Çevre Yönetimi 1 9 

Denizyolu Lojistiği 12 12 Tersine Lojistik - 13 
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Tablo 5'te lojistikle ilgili bölümlerin ders programlarında yer alan derslerden 82 tanesi görülmektedir. 

Lojistikle ilgili 40 tane lisans bölümü olmasına rağmen, bir üniversitenin verilerine ulaşılamadığı için analizler 

39 bölüm üzerinden gerçekleştirilmiştir. İncelenen 39 bölümde, 292 adet birbirinden farklı ders bulunmuştur. 

Ders sayısının çok fazla olması nedeniyle zorunlu ve seçmeli ders toplamı 10 ve üstü olan dersler zorunluluk 

esasına göre sıralanarak Tablo 5'te gösterilmiştir. Tablo 5'e bakıldığında, zorunlu olarak bu bölümlerde en çok 

okutulan derslerin sırasıyla A.İ.I.T I, Türk Dili I -II, İstatistik ve A.İ.I.T II olduğu görülmektedir. Lojistikle ilgili 

bölümlerde, bölümle alakalı ve zorunlu olarak en çok okutulan dersler ise Tedarik Zinciri ve Lojistiğe Giriş 

dersleridir. 19 bölümün adında Uluslararası Ticaret geçtiği için de, Uluslararası Ticaret dersi 22 bölümde 

zorunlu, bir bölümde de seçmeli olarak okutulmaktadır. 
Hukuka Giriş, İşletme I, Matematik I, Yabancı Dil I, İktisat I, Yabancı Dil II, Muhasebe I, İktisat II, 

Bilgisayar I, Ticaret Hukuku, Pazarlama İlkeleri, İstatistik II, Finansal Yönetim, Uluslararası Pazarlama, 

Yönetim ve Organizasyon, Gümrük, Ticari Matematik ve Mikro İktisat dersleri analizi yapılan üniversitelerin 

yarısında zorunlu ders olarak görülmektedir. Bu derslerin büyük bir çoğunluğu da, diğer bölümlerin ders 

programlarında da yer alan derslerdir. Lojistik bölümüyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen Gümrük dersi 

39 bölümden 20 tanesinde zorunlu, 5 tanesinde seçmeli; Depo Yönetimi 18 bölümde zorunlu, 10 bölümde 

seçmeli; Taşımacılık Yönetimi 18 bölümde zorunlu, 1 bölümde seçmeli ve Lojistik Hukuku 17 bölümde zorunlu 

ve 5 bölümde seçmeli olarak sunulmuştur. Sayılan bu derslerin lojistikle ilgili bölümlerin yaklaşık yarısında 

zorunlu ders olarak okutulduğu tespit edilmiştir. 

 
Tablo 6. Lojistikle İlgili Lisans Programlarındaki 

Yabancı Dil Dersleri ve Sayıları 

Ders Adı             Zorunlu                              Seçmeli 

   

Yabancı Dil I 36 - 

Yabancı Dil II 31 - 

Yabancı Dil III 8 1 

Yabancı Dil IV 5 3 

Mesleki İngilizce I 17 9 

Mesleki İngilizce II 17 7 

Mesleki İngilizce III 6 4 

Mesleki İngilizce IV 5 5 

İkinci Yabancı Dil I 1 8 

İkinci Yabancı Dil II 1 8 

İkinci Yabancı Dil III 1 2 

İkinci Yabancı Dil IV 1 1 

İkinci Yabancı Dil V 1 - 

İkinci Yabancı Dil VI 1 - 

 
Lojistikle ilgili bölümlerde yabancı dilin ne ölçüde ders programında yer aldığı incelendiğinde, 36 bölümde 

Yabancı Dil I'in, 31 bölümde de Yabancı Dil II'nin olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında,  lojistik bölümüyle 

ilgili olan Mesleki İngilizce I dersi 17 bölümde zorunlu, 9 bölümde seçmeli olarak okutulurken, Mesleki 

İngilizce II dersi ise 17 bölümde zorunlu, 7 bölümde ise seçmeli olarak okutulmaktadır. İkinci Yabancı Dil  I  ve 

II dersleri ise sadece bir okulda zorunlu, 8 okulda ise seçmeli olarak sunulmuştur. İkinci Yabancı Dil  I  ve II 

derslerinin beş tanesi özel, dört tanesi ise devlet,  İkinci Yabancı Dil  III dersinin  ikisi özel, biri devlet, İkinci 

Yabancı Dil  IV dersinin ise biri özel, biri ise devlet üniversitesinin ders  programında yer almaktadır. Yapılan 

analizde ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Orta Asya dillerinin 

öğretildiği saptanmıştır. 
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4.2. E-Posta Vasıtasıyla Yapılan Görüşmeler İle İlgili Bulgular 

Araştırmanın bu aşamasında, katılımcıların içerik analizi sonucu ulaşılan sonuçlar hakkındaki düşüncelerine 

yer verilmiştir. Öncelikle, katılımcılardan toplanan birincil veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak kodlanmış, 

daha sonra bu yanıtlar sayılarak katılımcıların ortak tutum ve fikirlerine ulaşılmıştır. Son olarak da, katılımcıların 

verdikleri yanıtlardan örnekler sunulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda sorulan sorulara verilen 

cevaplar şu şekildedir: 

1) Katılımcılara, yapılan içerik analizi sonucu lojistikle ilgili lisans programlarının özel üniversitelerde daha 

çok görüldüğü söylenmiş ve bu konuda neler düşündükleri sorulmuştur. Bu soruya 14 katılımcı özel 

üniversitelerin piyasa taleplerine daha duyarlı olduğu ve sektördeki öncelikleri gördüğü, 6 katılımcı özel 

üniversitelerin farklı ve cazip bölümler açarak tercih edilebilirliklerini arttırmak istediği, 6 katılımcı özel 

üniversitelerin daha hızlı karar verebildiği, 3 katılımcı özel üniversitelerin saha tecrübesine sahip personeli 

daha kolay istihdam edebildiği yanıtlarını vermişlerdir. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan bazıları 

şunlardır: 

“ Kamu üniversitelerinde yavaş işleyen bürokrasi.” (Katılımcı 16) 

“ Cazip bir bölüm olmasından dolayı üniversitenin tercih edilmesinde kullanılması açısından özel 

üniversitelerde daha yaygın bir biçimde açıldığını düşünmekteyim.” (Katılımcı 3) 

“ Vakıf üniversitelerinin yeni meslek gruplarına yönelik bölümleri açabilme açısından daha esnek 

oldukları görüşündeyim.” (Katılımcı 9) 

2) Bölümdeki ders programı belirlenirken nelere dikkat edildiği konusunda, 8 katılımcı kadrolu öğretim 

elemanlarının eğitimleri bakımından dersi verebilmeye uygun olmasına, 8 katılımcı sektörün beklentilerine, 

5 katılımcı bölümün adına uygun derslerin olmasına, 5 katılımcı diğer üniversitedeki aynı bölümdeki ders 

programlarına, 2 katılımcı bölgenin gereksinimlerine ve 1 katılımcı da yurtdışındaki üniversitelerdeki 

bölümlerin ders programına dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan bazıları 

şunlardır: 

“ Öncelikle programda olması gereken temel dersler ön planda tutulmuş, hoca kadrosu da dikkate 

alınarak programlar yapılmıştır.” (Katılımcı 4) 

“ Sektörün ihtiyaçları ve özellikle de Ankara’da bulunan bir bölüm olarak kamu sektörü için (Ekonomi, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi) eleman yetiştirilmesi.” (Katılımcı 6) 

“ Hem programın adı ve içeriğinin gerekliliğine, hem de elimizdeki öğretim elemanı bağlamında 

yeterliliğimize bakıldı.” (Katılımcı 8) 

3) Ders programında eksiklik olduğunu düşünüp düşünmedikleri ve düşünüyorlarsa bu eksikliklerin neler 

olduğu konusunda, 2 katılımcı ders programlarında bir eksiklik olduğunu düşünmediklerini belirtmişlerdir. 

Bu konuyla ilgili olarak 6 katılımcı lojistik alanı ile ilgili yetişmiş insan gücü, 3 katılımcı ikinci yabancı dil, 

3 katılımcı sektörde kullanılan yazılımla ilgili dersler, 2 katılımcı İngilizce ders verebilecek hoca, 2 katılımcı 

uygulama, 1 katılımcı da staj konularında eksiklikler olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların verdikleri 

yanıtlardan bazıları şunlardır: 

“ En büyük sıkıntımız İngilizce ders verebilecek deneyimli öğretim üyeleri bulmak.” (Katılımcı 2) 

“ İkinci yabancı dil dersi eksik, önümüzdeki dönemde revize edilecek.” (Katılımcı 10) 

“ İşletme kökenli değil de daha çok lojistik ağırlıklı dersler olmalı, bu da hocalarla alakalı bir durum.” 

(Katılımcı 12) 

4) Katılımcıların bu bölümde hangi dersleri verdikleri ve bu dersleri hangi yöntemlerle işledikleri sorusuna, 6 

hoca lojistikle, 4 hoca dış ticaret ve iktisatla, 3 hoca yönetim ve organizasyonla, 2 hoca pazarlamayla ve 1 

hoca da muhasebe ile ilgili derslere girdiğini belirtmiştir. Bölümde ders veren hocalardan 9 tanesi dersi 

anlatarak, 6 tanesi sunum yaparak işlediğini belirtirken, bunlara ek olarak 6 katılımcı araştırma, 2 katılımcı 

da proje ödevi verdiğini ifade etmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan bazıları şunlardır: 

  " İşletme bilimine giriş, yönetim organizasyon v.b dersleri veriyorum. Derslerde anlatıcı rolündeyim.    

Derslerin içeriği biraz da bunu gerektiriyor." (Katılımcı 8) 
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" Kentsel Lojistik, Liman Terminal İşlemleri gibi dersleri yürütüyorum. Her derste haftalık araştırma 

ödevleri, bir adet kapsamlı dönem ödevi ve bu ödeve ilişkin yazılı rapor talep ediyorum." (Katılımcı 9) 

" Bu dönem Depolama ve Stok Yönetimi dersini vereceğim. Derslerimi genel olarak dersin kitabını esas 

alarak, bölüm sunumları, görsel destek ve tecrübe aktarımı ile olabildiğince aktif bir şekilde işliyorum." 

(Katılımcı 15) 

5) Ders programında yabancı dil derslerinin yeterli düzeyde olduğunu düşünüp düşünmedikleri konusunda, 12 

katılımcı ders programlarında yabancı dil derslerinin yetersiz olduğunu belirtirken, 4 katılımcı yeterli 

olduğunu ifade etmiştir. Bu konu hakkında katılımcılardan 4 tanesi öğrencilerin hala okuyup 

yazamadıklarını, 2 tanesi yabancı dil ders sayısının artırılması gerektiğini, 2 tanesi ikinci yabancı dil dersine 

de gereksinin duyulduğunu, 1 tanesi hazırlık sınıfı açılması gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların 

verdikleri yanıtlardan bazıları şunlardır: 

 " Yeterli değil, öğrencilerin İngilizce düzeylerinin özellikle yazma konusunda zayıf olduğunu 

düşünüyorum." (Katılımcı 15) 

              " Evet, Yeterli." (Katılımcı 7) 

             " Kesinlikle değil." (Katılımcı 13) 

6) Lojistikle ilgili lisans programlarının adının çeşitlilik göstermesinin nedeni olarak, 8 katılımcı ismin çekici 

olmasının tercih edilebilirliği arttırmasını, 6 katılımcı lojistik konusunda hoca eksikliği olmasını ve hocaya 

göre ders ve bölüm adı belirlenmesini, 4 katılımcı lojistiğin tanımında problem olmasını, 3 katılımcı 

üniversiteler arasında karar birliğinin olmamasını ve 1 katılımcı da bölüm adının belirlenirken bölgesel 

ihtiyaçlara önem verilmesini göstermişlerdir. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan bazıları şunlardır: 

 

               " Lojistiğin tanımında birleşilmemiş olması." (Katılımcı 6) 

                " Algı yönetimi ile ilgili. Bölüm adının çekici olması tercih edilebilirliği arttırmaktadır." (Katılımcı 11) 

  " Öğrenciler tarafından tercih edilebilmesi ve öğrencilere çekici gelebilmesi açısından 

çeşitlendirildiğini düşünmekteyim." (Katılımcı 3) 

7) Çevreye duyarlı lojistikle ilgili derslerin ders programında yeterince yer almaması ile ilgili olarak, 10 

katılımcı çevreye duyarlılığın toplumda daha gelişmediğini bu nedenle de ders programlarına   

yansımadığını, 5 katılımcı programların daha yeni olduğunu, 3 katılımcı bu konunun diğer derslerin 

içerisinde yer aldığını, 2 katılımcı dersi verecek hoca olmadığını ve 2 katılımcı da bu gibi derslerin seçmeli 

ders olarak ders programlarında yer  aldığını belirtmişlerdir. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan bazıları 

şunlardır: 

 

" Normal lojistik dersini verecek hoca olmadığı için çoğu üniversitede bölümün diğer tarafı daha geniş 

yer tutmaktadır." (Katılımcı 1) 

" Programdaki derslerin içeriğinde verilmektedir." (Katılımcı 4) 

" Bölümümüzde seçmeli ders olarak okutulmaktadır." (Katılımcı 14) 

8) Bölümde lojistik sektörüyle ilişki kurmak adına ne gibi faaliyetler yapıldığı konusunda, 12 katılımcı lojistik  

sektöründen yöneticileri okula getirtip konferans ve etkinlikler düzenlendiğini, 5 katılımcı teknik gezi 

yapıldığını, 5 katılımcı staj zorunluluğunun bulunduğunu, 2 katılımcı bazı derslerin Lojistik Similasyon 

Merkezi'nde işlendiğini, 1 katılımcı son dönem öğrencilere ders verilmediğini ve öğrencilerin bu dönemi 

sektörde geçirdiğini ifade ederken, 1 katılımcı da bölgeden kaynaklı bir şey yapılamadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların verdikleri yanıtlardan bazıları şunlardır: 

" Lojistik günleri düzenliyoruz." (Katılımcı 5) 

" Ankara Lojistik Üssü'nde Lojistik Similasyon Merkezi açtık, bazı dersleri burada uygulamalı olarak 

veriyoruz. Lojistik firmalarını ziyarete gidiyoruz, sektörden uzman kişileri konferans için davet 

ediyoruz." (Katılımcı 7) 

             “ Staj ve sektör desteği var.” (Katılımcı 16) 

5. Tartışma ve Sonuç 

Günümüzde lojistik oldukça önemli bir sektör haline gelmiştir. Özellikle küreselleşme süreci ile ülkeler 

arasındaki sınırların kalkması ve uluslararası ticarete artan eğilim, değişen talep yapısı, bilgi ve iletişim 
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teknolojilerindeki gelişmeler lojistik olgusunun ve sektörünün önemini gün geçtikçe arttırmaktadır (Keser,2011). 

Bu konuda, dünya çapında yaşanan hızlı değişim ve gelişim de rol oynamaktadır.  Dünyanın yaşadığı bu hızlı 

değişim karşısında, insan unsuru bir ülkenin gelişmesinin en kritik faktörü haline gelmiş ve teknolojik açıdan 

ilerlemiş birçok ülke, artık gerçek gücün fiziksel güçte değil de, eğitilmiş insan gücünde olduğunun farkına 

varmıştır (Aksu, 2010). Bu nedenle, hızlı bir şekilde gelişim gösteren lojistik sektöründe de, bu işin eğitimini 

almış çalışanlara gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’de yükseköğretim kapsamında lojistik eğitiminin ön lisans, 

lisans ve lisansüstü seviyesinde verildiği ve her geçen sene üniversitelerde açılan lojistikle ilgili bölüm sayısının 

arttığı görülmektedir. Üniversitelerdeki lojistikle ilgili bölüm sayısının artmasından ziyade, buralarda verilen 

eğitimin içeriğinin önemli olmasından dolayı, bu araştırmada Türkiye’deki lojistikle ilgili lisans bölümlerinin 

ders programları, içerik analizi yöntemi ve bölüm hocalarının görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. 

Araştırma sonucu, Türkiye'de 2014-2015 eğitim öğretim döneminde, 39 tane üniversitede 40 tane lojistikle 

ilgili bölüm olduğu ve bu bölümlerin yer aldığı 23 üniversitenin de özel üniversite olduğu tespit edilmiştir.  Bu 

sayı Teoman'ın (2013) da belirttiği üzere lojistik eğitimdeki yapılanmanın yeni olduğu ve devlet üniversitelerinin 

sayısının bu alanda halen yetersiz kaldığı gerçeğini doğrular niteliktedir. Bunun nedeni olarak, bölüm hocalarının 

tamamına yakın bir kısmı özel üniversitelerin piyasa taleplerine daha duyarlı olduğunu ve sektördeki öncelikleri 

gördüğünü belirtirken, yaklaşık yarıya yakın bir kısmı da, özel üniversitelerin farklı ve cazip bölümler açarak 

tercih edilebilirliklerini arttırmak istediğini ve daha hızlı karar verebildiğini ifade etmektedirler. Durum böyle 

olmasına rağmen, 2015-2016 eğitim- öğretim döneminde Aksaray, Atatürk, Dokuz Eylül, İstanbul Medipol, 

Kırklareli, Kilis, Osmaniye Korkutata, Piri Reis, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Eyyübi Üniversiteleri de 

lojistikle ilgili lisans bölümlerine öğrenci alacağından dolayı, lojistikle ilgili lisans bölümüne sahip olan devlet 

üniversitelerinin sayısı daha da artacaktır (ÖSYM, 2015b).  

Araştırmada, Türkiye'de lojistikle ilgili lisans bölümlerinin tek bir isim altında toplanmadığı, birbirinden 

tamamen farklı olmasa da 10 farklı lojistikle ilgili bölüm olduğu ve bu bölümlerin büyük çoğunluğunun da 

"Uluslararası Ticaret ve Lojistik" adı altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu isim çeşitliliğinin nedeni hocalara 

sorulduğunda, hocaların yarısı ismin çekici olmasının tercih edilebilirliği arttırmasını, diğer hocalar da lojistik 

konusunda hoca eksikliği olmasını, hocaya göre ders ve bölüm adı belirlenmesini ve lojistiğin tanımında 

problem olmasını gerekçe olarak göstermişlerdir. 

Lojistikle ilgili programlarda zorunlu olarak en çok okutulan derslerin sırasıyla A.İ.I.T I, Türk Dili I-II, 

İstatistik ve A.İ.I.T II olduğu belirlenmiştir. A.İ.I.T, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, 2547 sayılı kanunun 5. 

maddesine göre yükseköğretim kurumlarında zorunlu olması gereken derslerdendir. Bu maddeye rağmen bu 

derslerin her üniversitede olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni, bazı üniversitelerde A.İ.I.T. ve Türk Dili 

derslerinin uzaktan eğitim  biçiminde gösterilip sadece sınav yapılmasından dolayı ders programında yer 

almamasıdır. Zorunlu olması gereken Yabancı Dil dersleri de, özellikle bazı özel üniversitelerde Mesleki 

Yabancı Dil adı altında ders programında yer almıştır. Tedarik Zinciri ve Lojistiğe Giriş dersleri ise, bu 

bölümlerde en çok okutulan lojistikle ilgili derslerdir. Bu bulguların da, UND'nin (2014) araştırması ile uyumlu 

olduğu görülmüştür. Mena, Christopher, Johnson ve  Jia (2007), taşımacılık ve depolama faaliyetleri yanında 

siparişlerin yönetimi, talep planlaması, ambalajlama, elleçleme, sigortalama, gümrükleme, stok yönetimi, 

müşteri hizmetleri ve gün geçtikçe artan taleplere göre yeni gelişen hizmetlerin de lojistik hizmetlerinin içinde 

yer aldığını belirtmektedirler. Analize dahil olan bölümlerin hepsinin isminde "lojistik" kelimesi geçmesine 

rağmen, yapılan analiz sonucu yukarıda bahsedilen faaliyet alanlarından sadece depo, gümrük, taşımacılık, stok,  

sigorta ve risk yönetimi gibi faaliyetlerin analiz yapılan üniversitelerin sadece yarısında okutulduğu (zorunlu ve 

seçmeli dahil) tespit edilmiştir.  

Bölüm hocalarına, bölümdeki ders programı belirlenirken nelere dikkat edildiği sorulduğunda, hocaların 

yarısı kadrolu öğretim elemanlarının eğitimleri bakımından dersi verebilmeye uygun olmasına ve sektörün 

beklentilerine dikkat edildiğini belirtmişlerdir. Öktem ve Şahin  (2011) ve Hocaoğlu, Güner ve Coşkun’un 

(2015) çalışmalarında da, sayılan bu derslerin sektör tarafından bilinmesi istenen dersler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ancak, bu derslerin analizi yapılan üniversitelerin yarısında mevcut olması durumu, bölüm hocalarının ifade 

ettiği gibi, derslerin açılmasında o dersi verebilecek uygun bir hocanın olmasına ne denli önem verildiğinin bir 

göstergesi olmaktadır. Zaten araştırmaya katılan hocaların yaklaşık yarısı, ders programında eksiklik olduğunu 

düşünüp düşünmedikleri ve düşünüyorlarsa bu eksikliklerin neler olduğu konusunda da aynı konuya vurgu yapıp 

lojistik alanı ile ilgili yetişmiş insan gücünde eksiklik olduğunu belirtmişlerdir. Çıkan bu sonuç da, Erdal (2010), 

Nuhoğlu (2013) ve Acar'ın (2014) söylemleriyle paralellik göstermektedir. Lojistik yeni bir bilim dalı ve bu 

bölümde çalışan hocaların yaklaşık tamamının doktora yaptığı alan işletme ve onun alt dalları olduğu için, çıkan 

bu sonuçlar çok da şaşırtıcı değildir. Ancak, hocalar bu bölümde görev aldıkları için, hocaların gerek sektörlerle 

ilişkileri geliştirip uygulamaları yerinde görerek, gerek daha fazla kaynaktan yararlanarak lojistik konularında 

kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Ek olarak, lojistik alanında yüksek lisans ve doktora programları 

açılarak temelden bu alanda yetişmiş öğretim elemanları ile hoca açığının  kapatılabileceği düşünülmektedir. 

 Bölümlerin isimleri farklı olduğu için ders programlarının da birebir aynı olması beklenmemektedir. 

Örneğin "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" bölümünün ders programında lojistik konuları dışında uluslararası 
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ticaret konularına yer verilirken, "Ulaştırma ve Lojistik" bölümünün ders planında lojistik konularına ek olarak 

ulaştırma konularının da ağırlıklı olarak yer alması gerekmektedir. Ancak yapılan analiz sonucu üniversitelerin 

çoğunluğunun ders programlarında bu konuya dikkat edilmediği saptanmıştır. Oysaki Tuna (2013), lojistikle 

ilgili tüm bölümlerin aynı programları aynı ekolleri bünyesinde barındırmasının enflasyon yaratacağından 

bahsedip bu bölümlerin bir kısmının tekniğe, bir kısmının denizciliğe, bir kısmının depoculuğa ağırlık vererek, 

kendilerini belli konularda özelleştirmeleri gerektiğine vurgu yapmaktadır.  

Lojistik eğitiminde Mühendislik ve İşletme modeli olmak üzere iki model olduğundan bahsedilmesine 

rağmen (Hayward ve Omurtag; aktaran, Akkoca ve Gülmez,2012:228), Türkiye'deki lojistikle ilgili bölümlerin 

hemen hemen hepsinin İşletme ağırlıklı olduğu görülmektedir.  Bu durum, bu bölümlerde yer alan hocaların 

çoğunun doktorasının işletmenin alt dallarından olması ve ders programlarında mühendislik derslerinin yerine 

işletme derslerinin yer almasından da görülmektedir.  Lojistikle ilgili bölümlerde yer alan hocalar da en fazla 

lojistik ve dış ticaret- iktisat derslerine girdiklerini ifade etmişlerdir. Hocaların verdikleri diğer dersler yönetim 

ve organizasyon, pazarlama ve muhasebe ile ilgili derslerdir. Bölümde ders veren hocaların çoğunluğu dersi 

anlatarak, diğerleri de sunum yaparak dersi işlediğini belirtirken, bunlara ek olarak araştırma veya proje ödevi 

veren hocalar da mevcuttur. Öğrencilere özellikle sektörde çalışanlarla tanışıp uygulamaları yerinde görecekleri 

ödevler verilmesinin hem öğrencinin dersi anlamasını hem de sektörle kurulan ilişkileri güçlendireceği 

düşünülmektedir. 

Mars Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü Kansu (2012), gençlere istihdam yolunda staj imkanı verilmesini, 

sektör profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaşacağı platformlar yaratılmasını önermektedir. 

Bölüm hocalarına bölümde lojistik sektörüyle ilişki kurmak adına ne gibi faaliyetler yapıldığı sorulduğunda, 

hocaların büyük çoğunluğu lojistik sektöründen yöneticileri okula getirtip konferans ve etkinlikler 

düzenlendiğini belirtmiş, diğer hocalar da teknik gezi yapıldığını ve staj zorunluluğunun bulunduğunu ifade 

etmişlerdir. Bu sonuç, Hocaoğlu, Güner ve Coşkun’un (2015) çalışmalarıyla uyum göstermektedir. Çünkü o 

çalışmada da,  lojistik sektörü ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin staj,  iş imkânları ve seminerlerle sınırlı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda öğrencilere daha alt sınıflardayken ders bazlı proje veya araştırma ödevleri 

verilmesi ve teknik gezilerin arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Böylelikle sektörle ilişkiler daha önceden 

başlayacak ve daha süreklilik kazanacaktır. 

Günümüzde sürdürülebilirlik ve çevre kavramları çok önemli konulardır. Bu nedenle, işletmelerin yaptıkları 

faaliyetlerle çevreye zarar vermemesi gerekmektedir. Rota (2013), ulaştırmanın enerji kaynağı olarak fosil 

yakıtlara neredeyse tamamen bağımlı olduğunu, bu sektörün, sera gazı emisyonlarını son 20 yıldır sürekli olarak 

arttığını ve şu anda bu emisyonların 1990 yılındaki düzeylerinden üçte bir oranında fazla olduğu tek sektör 

olduğunu ifade etmektedir.  Bu konu bu kadar önemli bir konu olmasına rağmen, yapılan analizde lojistikle ilgili 

lisans bölümlerinin ders programlarında çevre ve tersine lojistik derslerine yeterince yer vermediği 

belirlenmiştir. Bu sonuç UND'nin (2014) yaptığı araştırma sonucu, küresel ekonominin yeni kavramlarının 

(Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği,  İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mesleki 

Sorumluluk ve Etik, Kentsel Lojistik)  ders programında yer almasının sınırlı kaldığı, özellikle “Çevre” 

konusunun yeterince işlenmediği tespiti ile paralellik göstermektedir. Babacan (2003:8) da benzer şekilde, 

lojistik sektörünün önce ihracat ve ithalat ile sonra da büyük ölçekli perakendecilik (süpermarket ve 

hipermarketler) ve elektronik ticaretle birlikte iyice öne çıktığını belirtmesine rağmen bu konularla ilgili 

derslerin de analiz yapılan üniversitelerin yarısından azında mevcut olduğu tespit edilmiştir. Çevreye duyarlı 

lojistikle ilgili derslerin ders programında yeterince yer almaması ile ilgili olarak hocalar,  çevreye duyarlılığın 

toplumda daha gelişmediğini, bu nedenle de ders programlarına yansımadığını, programların daha yeni olduğunu 

ve bu konunun diğer derslerin içerisinde yer aldığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin çevreye duyarlılıklarının 

gelişmesi  konusunda, hocalara önemli görevler düşmektedir. Hocalar, bölümde anlattıkları dersler ister 

pazarlama, ister lojistik, ister işetme olsun, ders konusuyla çevre kavramı arasındaki ilişkiyi kurarak, öğrencileri 

bu konuda bilinçlendirmelidirler. 

Uluslararası faaliyet gösteren sektörlerde “yabancı dil bilgisi” sadece bir “pazarlama” aracı olmaktan öte, 

şirketin genel operasyon kabiliyetini ve başarısını doğrudan etkileyebilen bir unsurdur (UND, 2012). Araştırma 

sonuçlarına göre, lojistikle ilgili lisans bölümlerinin ders programlarının büyük çoğunluğunda Yabancı Dil I ve II 

dersi bulunmasına rağmen, yarısından azında Mesleki İngilizce I ve II dersi yer almaktadır. Hatta İkinci Yabancı 

Dil I ve II dersleri bu üniversitelerin sadece dörtte birinde mevcuttur ve bulundukları üniversitelerin biri hariç 

hepsinde de seçmeli olarak sunulmuşlardır. Türkiye'deki lojistikle ilgili lisans bölümlerinin 31 tanesinin isminde 

"Uluslararası" kelimesinin geçtiği ve lojistik sektörünün de faaliyet alanı göz önüne alındığında, bölümlerin ders 

programlarında yer alan Yabancı Dil derslerinin oldukça yetersiz olduğu söylenebilmektedir. Çıkan bu sonuç 

Ayhan’ın (2014) ve UND'nin (2014) lojistik ders programlarında yabancı dilin yetersiz olduğu görüşü ile de 

uyum göstermektedir. Bölüm hocalarını büyük çoğunluğu da, bölümlerinde yabancı dil derslerinin yetersiz 

olduğunun farkındadırlar. Oysaki, Öktem ve Şahin  (2011), Kansu (2012), Baysal (2013) ve Hocaoğlu, Güner ve 

Coşkun (2015) da lojistik sektöründe çalışabilmek için yabancı dilin ne denli önemli olduğuna vurgu 



Bozyiğit, S.  /  Journal of Yasar University, 2016, 11/42, 133-149 

147 

 

yapmışlardır. Bu bağlamda, mevcut lojistik bölümlerinin ders programlarının revize edilip yabancı dil ders 

saatinin arttırılması, hatta ikinci bir yabancı dil dersinin konulması gerekmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de mevcut olan lojistikle ilgili lisans bölümlerinin çoğunun özel 

üniversitelerde yer aldığı, isminde “lojistik” kelimesi geçen birbirinden farklı 10 bölüm olduğu, bu bölümlerin 

isimleri farklılık gösterse de ders programlarının bölümlerin isimleri düşünülerek ve sektör ihtiyaçları 

doğrultusunda oluşturulmadığı, son olarak da çoğu bölümün isminde “uluslararası” kelimesi geçmesine rağmen 

bölümlerin ders programlarında yabancı dilin oldukça yetersiz olduğu belirlenmiştir. Çıkan bu sonuçlarla 

hocaların görüşlerinin örtüştüğü, hocaların çoğunun eksikliklerin temelinde lojistik alanında yetişmiş insan gücü 

olmamasını gördüğü de çıkan sonuçlar arasındadır. 

Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. İlk olarak, araştırmanın örneklemini sadece lisans bölümleri 

oluşturmaktadır. İkinci olarak araştırmaya sadece isminde “lojistik” kelimesi geçen lisans bölümleri dahil 

edilmiştir. Son olarak ise araştırma, belirli bir dönemdeki ders programları temel alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Bundan sonraki araştırmalarda lisans bölümü dışında orta öğretim, ön lisans veya yüksek lisans ders programları 

araştırılabilir. Araştırmaya isminde “lojistik” kelimesi geçmemesine rağmen lojistikle ilgili olan bölümler dahil 

edilebilir. Bu bölümlerin ders içerikleri, öğrencilerin görüşleri doğrultusunda incelenebilir. Sektörden yetkililerle 

görüşülüp nitelikli iş gücünden ne bekledikleri tespit edilebilir. 
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Öz: Ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasında sanayi sektörünün önemi büyüktür. Sanayi üretiminde kullanılan girdilerin başında ise enerji 

gelmektedir. Dolayısıyla enerji fiyatlarında meydana gelecek bir dalgalanma sanayi sektörü şirketlerini etkileyebilecektir. Bu açıdan çalışmada, 

2005:10-2015:09 dönemi için doğal gaz ve petrol fiyatları ile BIST Sanayi sektörü endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı test 
edilmektedir. Bu çerçevede çalışmada Sınai, Taş-Toprak, Metal Ana, Kimya-Petrol-Plastik, Metal Eşya-Makina, Gıda-İçecek, Tekstil-Deri ve Orman-

Kağıt-Basım endeksleri ile doğal gaz ve petrolün TL bazlı fiyatları kullanılmıştır. Doğal gaz ve petrol fiyatları ile ilgili endeksler arasında uzun dönemli 

ilişki olup olmadığı ise, Johansen eşbütünleşme yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgular hem doğal gaz hem de petrol fiyatları ile mevcut 
endeksler arasında uzun dönemli ilişki olduğunu göstermiştir. Buna bağlı olarak VECM yardımı ile ilgili değişkenler arasında kısa dönem dinamikleri 

incelenmiş ve petrol fiyatı ile Sınai, Taş-Toprak, Metal Ana, Kimya-Petrol-Plastik ve Orman-Kağıt-Basım endeksleri arasında kısa dönemli ilişkinin 

mevcut olduğu belirlenmiştir. Granger nedensellik testi ile kısa dönemli elde edilen ilişkinin yönünün petrol fiyatından ilgili endekse doğru tek yönlü 
olarak gerçekleştiği desteklenmiştir. 
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Abstract: The industry sector has major effect on the country’s economic development. Energy is one of most used input in this sector. Hence a 

fluctuation in energy prices may affect the sector companies. The aim of the study to analyze, whether the long-term relationship between sub-indexes 
of BIST-Industrial, natural gas and oil prices during the period 2005:10-2015:09. For this purpose TL-based prices of natural gas, oil and sector 

indexes Nonmetal Mineral Products, Basic Metal, Chemical Petroleum Plastic, Metal Products Machinery, Food Beverage, Textile Leather and Wood 

Paper Printing are used. Whether long term relationship have tested with Johansen Cointegration. Results show that there has been a long-term 
relationship between the sector indexes and natural gas and brent oil prices. Short-term dynamics among the variables examined with VECM and it is 

found that there are short term relationship between oil and BIST-Industrial, Nonmetal Mineral Products, Basic Metal, Chemical Petroleum Plastic 

and Wood Paper Printing indexes. Also Granger Causality test supports the direction of relationships running one way from oil price to indexes. 
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1. Giriş 

Günümüzde ikame edilemez olan enerji, ülkelerin ekonomik olarak gelişmeleri ve küresel açıdan rekabet edebilmeleri 

açısından en önemli unsurların başında gelmektedir. Enerji üretimi ise, büyük ölçüde fosil kaynaklara (petrol, kömür ve 

doğal gaz) dayanmaktadır. Yakın gelecekte de bu durumun devam edeceği ve birincil enerji2 arzındaki en büyük payların 

fosil kaynaklar olacağı öngörülmektedir. Dünyada birincil enerji kaynaklarının tüketim oranları incelendiğinde,  

2013 yılı itibariyle %33,1 oranla petrolün, %30,3’lük pay ile kömürün ve ardından %23,7 ile doğal gazın başı çektiği 

görülmektedir (TMMOB 2015: 1). Sanayi üretimindeki girdilerin başında da yine bu kaynaklar gelmektedir. Enerji 

tüketiminde dünyada sanayi sektörü en büyük paya sahiptir ve 2040 yılına kadar dünya enerji tüketiminin yarısından 

fazlasının yine sanayi sektörü tarafından gerçekleştirileceği öngörülmektedir (Yıldırım ve diğ. 2014: 94).  

Doğal gaz, başta sanayi sektörü olmak üzere dünyada pek çok sektörde kullanılan önemli bir enerji kaynağıdır. 2030 

yılına kadar doğal gazın, dünyada tüketimi en hızlı artış gösteren fosil yakıt olacağı tahmin edilmektedir (EPDK 2011: 

15). Doğal gaz karbon yoğunluğunun kömüre ve petrole göre azlığı sebebiyle kullanım açısından önemli bir avantaj 

getirmektedir. Ayrıca enerji sektöründe, doğal gaz düşük maliyetli olması ve verimliliği nedeniyle de tercih edilmektedir. 

Amerikan Enerji Bilgi İdaresinin 2011 yılı raporuna göre, 2008 ve 2035 yılları arasında dünyanın doğal gaz tüketiminin 

58 trilyon m3 artacağı öngörülmektedir (Güney Ege Kalkınma Ajansı 2012: 8).  

Birincil enerji kaynaklarından bir diğeri olan petrol ise, ekonomi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu etkinin en 

önemli nedeni petrolün pek çok sektörde girdi olarak kullanılmasıdır. Bu açıdan petrol, işletmeler için önemli bir maliyet 

unsuru teşkil ettiğinden dolayı petrol fiyatlarındaki değişimin işletmeler tarafından yakından takip edilmesi gerekmektedir 

(Abdioğlu ve Değirmenci 2014: 3). 

                                                      
1 Bu çalışmanın özeti 21-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 19. Finans Sempozyumu’nda bildiri olarak 

sunulmuştur. 
2 Herhangi bir dönüşümden geçmemiş haliyle enerji kaynakları, birincil enerji kaynakları olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; kömür, petrol ve doğal 

gaz vb. (Demirtaş, 2013: 2). 
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Türkiye’de  enerji tüketimi yaşam standartlarının yükselmesi, nüfustaki artış, sanayi ve teknolojideki ilerlemelere 

paralel olarak hızla artmaktadır. Bu enerji tüketimindeki artışının Türkiye’de üretimi kısıtlı olan doğal gaz ve petrol gibi 

kaynaklara doğru yoğunlaşması ise, ülke ekonomisi üzerinde bir yük oluşturmakta ve ülkemizin önemli problemleri 

arasında yer almaktadır (TMMOB 2008: 1). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin 2013 yılındaki 

toplam ithalatı 251 milyar 650 milyon 560 bin doları bulurken, bu miktarın 55 milyar 915 milyon 234 bin dolarlık bölümü 

“enerji ithalatı” olarak gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle Türkiye, ithalat için ödediği her 100 doların 22,21 dolarını enerji 

ürünleri için harcamıştır (bloomberght.com). İlaveten Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketimi TÜİK verilerine göre 2012 

yılında 89 008 bin tep (bin ton petrol eşdeğeri) olarak hesaplanmıştır. Sanayi sektörü enerji tüketimi ise, 30 382 bin tep 

ile nihai enerji tüketiminin %34,1’ini oluşturmuştur. Bu açıdan enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar özellikle önemli bir 

maliyet unsuru teşkil ettiği için sanayinin alt sektörleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Şirketlerin girdisi olan doğal gaz 

ve petrol fiyatının yükselmesi şirketlerin maliyetlerinin artmasına, bu durum da şirketlerin nakit akışlarının değişmesine 

neden olmaktadır. Bilindiği üzere bir şirketin değeri, gelecekte elde edeceği nakit akışlarının bugüne indirgenmiş değeri 

ile ölçülmektedir. Bu çerçevede şirketler açısından petrol veya doğal gaz fiyatlarında meydana gelecek bir artış şirketlerin 

gelecekteki nakit akışlarını negatif olarak etkileyecek ve şirketlerin değerini düşürebilecektir.  

Türkiye, enerji ithal eden, enerji fiyatlarındaki artışlara paralel olarak yüksek oranda cari açık veren ve cari açığı 

dikkatle takip eden finansal piyasalara sahiptir. Bu açıdan, doğal gaz ve petrol fiyatlarının Türkiye’deki sanayi sektörü 

şirketlerini nasıl ve ne ölçüde etkilediğinin incelenmesinin şirketler, politika yapıcılar, yatırımcılar ve diğer paydaşlar 

açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Özellikle son zamanlarda söz konusu enerji fiyatlarında yaşanan 

değişimler, bu emtiaların hisse senetleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak için de bir fırsat yaratmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, uluslararası doğal gaz ve brent petrol fiyatlarının Borsa İstanbul’da işlem gören sanayi 

şirketlerinin oluşturduğu (Sınai, Taş-Toprak,  Metal Ana, Kimya-Petrol-Plastik, Metal Eşya-Makina, Gıda-İçecek, 

Tekstil-Deri ve Orman-Kağıt-Basım) endeksler üzerinde nasıl ve ne ölçüde etkili olduğunu incelemektir. Özellikle 

makroekonomik faktörlerin ve petrol fiyatlarının endeksler üzerindeki etkisi geçmişte bir çok çalışmada incelenmesine 

rağmen, üretim faaliyetlerinin önemli bir girdisi olan doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisini inceleyen az sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bu açıdan çalışmanın literatüre önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. Ayrıca geçmişte 

yapılan çalışmalarda genellikle endeks olarak genel endekslerin  (BIST-100, S&P 500 gibi) kullanıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada ise, genel endeks kullanmak yerine sektör endekslerinden yararlanılmıştır.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde dünyada ve Türkiye’de doğal gaz ve 

petrol kullanımına ilişkin genel bilgilere, üçüncü bölümünde enerji fiyatlarının hisse senedi endeksleri üzerindeki 

etkilerini tespit etmeye yönelik çalışmalara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde çalışmada kullanılan veri, yöntem 

hakkında bilgi verilmiş ve son bölümde ise, çalışmadan elde edilen bulgular özetlenerek yorumlanmıştır. 

2. Dünyada ve Türkiye’de Doğal Gaz ve Petrol Kullanımı 

Kömürden elde edilen doğal gaz, evleri ve sokakları aydınlatmada ilk olarak 1785 yılında Britanya’da  daha sonra 1816 

yılında Amerika’da  kullanılmıştır. İlk yer altı doğal gaz kuyusu ise, 1859 yılında ABD’de açılmıştır (Beşergil 2007). 

Dünya ekonomilerindeki büyüme ve nüfus artışının yanı sıra enerji alanında yaşanan yapısal ve teknolojik gelişimlere de 

bağlı olarak birincil enerji arzının kompozisyonunda değişim yaşanmıştır. 1970’lerden itibaren petrol fiyatlarındaki 

artışında etkisiyle dünyada doğal gaz üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması, doğal gaz ticareti için yeni boru hatlarının 

döşenmesi, elektrik üretimi için doğal gaz santrallerinin kullanılmaya başlanması ve nükleer santrallerin yaygınlaşması 

gibi gelişmeler enerji kaynaklarının dağılımında önemli değişikliklere neden olmuştur (Demirtaş 2013: 3). Doğal gaz 

toplumda temiz çevre bilincinin artmasıyla beraber revaçta bir enerji kaynağı olmuş, özellikle de 1973 petrol kriziyle 

beraber petrole bağımlı kalmak istemeyen devletler yeni enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Bu durum hem alternatif 

olması hem de çevre için temiz bir yakıt olması vesilesiyle doğal gazı popüler bir enerji kaynağı haline getirmiştir (Bilgin 

ve diğ. 2013: 58). 1973 yılında dünyada kaynaklar bazında birincil enerji tüketiminde %14,8 paya sahip olan doğal gaz, 

yukarıda sayılan nedenlerin de etkisiyle Grafik 1’e göre 2013 yılı itibariyle payını yaklaşık %23,7’ye çıkarmıştır 

(Sohtaoğlu ve Erbaş 2006: 17). 

 

Grafik 1. 2013 İtibariyle Dünyada Kaynaklar Bazında Dünya Birincil Enerji Tüketimi (%) 

nükleer; 4,9

kömür; 30,3

doğal gaz; 23,7

petrol; 33,1

diğer; 1,6
hidroelektrik; 6,4
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Kaynak: TMMOB, 2015: 1 

 

Dünyada kesinleşmiş doğal gaz rezervi 2012 yılı sonunda 187,3 trilyon m3 olarak belirlenmiş ve bu miktarın küresel 

üretimi 61 yıl boyunca karşılamaya yeteceği hesaplanmıştır. Rezervlerin dünyadaki dağılımları göz önüne alındığında 

ise, rezervlerin 76 trilyon m3’ü (%41) Orta Doğu ülkelerinde, 59 trilyon m3’ü (%33) Rusya ve Bağımsız Devletler 

Topluluğu ülkelerinde, 31 trilyon m3’ü (%17) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır (GEKA 2012: 16; EPDK 

2015: 6).  

1970 yılında birincil enerji kaynağı olarak petrolün %46’lık bir ağırlığa sahip olduğu görülmekteyken; bu oran 1990 

yılında %37’ye, 2013’te ise %33’e gerilemiştir. Ancak çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (Uluslararası 

Enerji Ajansı, ABD Enerji Bakanlığı, BP, ExxonMobil vb.) yapılan tahminlere göre petrolün, birincil enerji tüketimi 

içindeki payını uzun dönemde de koruyacağı öngörülmektedir. Enerji kaynakları bazında talep artış oranlarının ise, 2012 

yılından 2035’e kadar olan dönemde; petrolde % 13, kömürde % 17, doğal gazda % 48, nükleerde % 66, yenilenebilir 

kaynaklarda ise % 77 olacağı öngörülmektedir (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2014: 4-5). Dünyada ise, toplam 

kanıtlanmış petrol rezervleri 1,7 trilyon varil civarında olup bu miktar, 54 yıllık tüketimi karşılamaktadır. Kalan 

üretilebilir petrol rezervlerinin yaklaşık %60’ı kara, %37’si deniz ve geri kalan kısmı Kuzey Kutbu 'nda yer almaktadır. 

Geri kazanılabilir petrol kaynakları, çok kademeli hidrolik çatlatma gibi yeni teknolojilerin gelişmesi ve kaynak yerlerinin 

belirlenmesinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte artış göstermektedir (BP 2015: 6). Tablo 1’de ise, 2014 itibariyle 

dünyada doğal gaz ile petrol üretim ve tüketim miktarları gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Dünyada Doğal Gaz ve Petrol Üretimi-Tüketimi (2014) 
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Kuzey Amerika  948,4 27,7 949,4 28,3 866,8 20,5 1024,4 24,3 
Orta ve Güney 

Amerika  

175 5 170,1 5 391 3,9 326,5 7,8 

Avrupa-

Avrasya 

1002,4 28,8 1009,6 29,6 834,2 19,8 858,9 20,4 

Ortadoğu  601 17,3 465,2 6,3 1339,5 31,7 393 9,3 
Afrika  202,6 5,8 120,1 3,5 392,2 9,3 179,4 4,3 

Asya Pasifik  531,2 15,3 678,6 19,9 396,7 9,4 1428,9 33,9 
AB 132,3 3,8 386,9 11,4 67 1,6 592,5 14,1 

Rusya 578,7 16,7 409,2 12 534,1 12,7 148,1 3,5 
ABD 728,3 21,4 759,4 22,7 519,9 12,3 836,1 19,9 

Türkiye 0,5 0,01 48,6 1,4 17,1 0,4 33,8 0,8 

Dünya 3460,6 100 3393 100 4220,6 100 4211,1 100 
Kaynak: BP 2015: 10-27 

 

Tablo 1’e göre 2014 yılında dünyadaki en büyük doğal gaz üretimi Rusya’nın etkisiyle Avrupa-Avrasya bölgesinde 

gerçekleştirilmiştir. Onu sırasıyla Kuzey Amerika ve Ortadoğu bölgeleri izlemektedir. En yüksek tüketim payına ise, 

sırasıyla Avrupa-Avrasya, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgeleri sahiptir. Ülkeler bazında dünyada en fazla üretim ve 

tüketim ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye ise, dünya doğal gaz üretiminde neredeyse hiçbir paya sahip 

değilken, tüketim açısından dünya tüketiminin %1,4’lük payına sahiptir.  Dünyadaki en büyük petrol üretimi Ortadoğu’da 

gerçekleştirilmiştir. Onu sırasıyla Kuzey Amerika ve Avrupa-Avrasya bölgeleri izlemektedir. En yüksek tüketim ise, 

sırasıyla Asya Pasifik, Avrupa-Avrasya ve Kuzey Amerika bölgelerinde gerçekleşmiştir. Ülkeler bazında Türkiye 

üretimde %0,4’lük, tüketimde %0,8’lik paya sahiptir. 

Tablo 2’de Türkiye’de yıllar itibariyle  doğal gaz üretim ve tüketim değerleri gösterilmiştir. Tablodan görüldüğü 

üzere Türkiye en yüksek doğal gaz üretim değerine 1014,5 milyon m3 ile 2008 yılında, 17,3 milyon varil ile de 2010 

yılında en yüksek petrol üretim değerine ulaşmıştır. Doğal gaz tüketimi ise, yıllar itibariyle artmaktadır. 2004 yılında 

22.505 milyon m3 olan doğal gaz tüketimi 2014 yılı itibariyle 2 katından fazla artarak 48.717 milyon m3’e yükselmiştir. 

Ancak aynı yıllar itibariyle petrol tüketimi giderek azalmaktadır. 
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Tablo 2. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Doğal Gaz ile Petrol Üretimi ve Tüketimi 

YIL DOĞAL GAZ 

ÜRETİMİ 

(milyon m3) 

PETROL 

ÜRETİMİ 

(milyon varil) 

DOĞAL GAZ 

TÜKETİMİ 

(milyon m3) 

PETROL 

TÜKETİMİ 

(milyon ton) 

2004 707 15,9 22,505 30,6 
2005 896,4 15,9 27,467 29,3 

2006 906,6 15,1 31,128 29,9 
2007 893,1 14,8 34,600 27,7 

2008 1014,5 15,0 36,100 27,0 
2009 729,4 16,7 34,400 22,3 

2010 726 17,3 36,900 23,8 

2011 793,4 16,4 43,800 25,0 
2012 664,4 16,2 45,242 22,1 

2013 561,5 16,6 45,270 20,8 
2014 502,1 17,1 48,717 19,8 

Kaynak: EPDK 2015: 44-45 

 

3. Literatür Taraması 

Literatürde enerji fiyatları ile hisse senedi endeksleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere yapılmış çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların birçoğu petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini tespit etmeye 

yöneliktir. Doğal gaz fiyatlarının etkilerini inceleyen çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Ayrıca, bu çalışmaların  çoğunda 

sektör endeksleri yerine BIST-100 ve S&P 500 gibi genel endekslerden yararlanılmıştır. Çalışmalarda petrol ve doğal gaz 

fiyatlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkilerine yönelik farklı bulgulara ulaşılmıştır. Enerji fiyatlarının hisse 

senetleri üzerinde etkisinin var olduğunu ortaya koyan çalışmalardan, Jones ve Kaul (1996), 1947-1991 döneminde 4 ülke 

için (ABD, Kanada, Japonya ve İngiltere)  yapmış oldukları çalışmada, savaş sonrası dönemde ABD ve Kanada 

borsalarının petrol şoklarına tepkisinin reel nakit akışları ile açıklanabileceği ifade etmişlerdir. Sadorsky (1999) ise, 1947-

1996 dönemi için petrol fiyatları ve petrol fiyatlarındaki oynaklıkların S&P 500 endeksindeki hisse senedi getirilerini 

önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  Faff ve Brailsford (1999), 1983-1996 dönemi için Avustralya sanayi 

endeksi hisse senedi getirileri ile fiyatları arasındaki ilişkiyi test ettikleri çalışma sonucunda, petrol, doğal gaz ve 

çeşitlendirilmiş kaynak sanayileri ile petrol fiyatları arasında pozitif, kağıt, ambalaj ve ulaşım sanayi ile ise petrol fiyatları 

arasında negatif bir ilişki olduğunu vurgulamışlardır.   

Papapetrou (2001) ise, Yunanistan’da 1989-1999 döneminde petrol fiyatları, hisse senetleri, faiz oranları ve reel 

ekonomik aktivite arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında petrol fiyat şoklarının hisse senedi getirilerini negatif yönde 

etkilediğini ifade etmiştir.  Boyer ve Filion (2004), 1995-2002 dönemi için Kanada’da petrol ve gaz şirketlerinin getirileri 

ile petrol ve doğal gaz fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma sonucunda doğal gaz fiyatları ve ham petrol 

fiyatları ile şirket getirileri arasında pozitif bir etki olduğunu ortaya koymuşlardır.  Basher ve Sadorsky (2006) 1992-2005 

dönemi için petrol fiyat değişikliklerinin gelişmekte olan 21 ülke borsası üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmalarında 

petrol fiyatlarının ülke borsaları üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Nandha ve Hammoudeh (2007) 1994-2004 dönemi için Asya Pasifik Bölgesi’nde yer alan 15 ülkede petrol ile hisse 

senedi endeksi getirileri arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Elde edilen bulgular, Filipinler ve Güney Kore’nin, yerel para 

cinsinden petrol fiyatındaki değişiklerine duyarlı olduğunu belirlemişlerdir. Amerikan doları cinsinden ise hiçbir ülkenin 

petrol fiyatlarına duyarlılık göstermediğini tespit etmişlerdir.  Park ve Ratti (2008), 1986-2005 dönemi için petrol 

fiyatlarındaki şoklarının ABD ve 13 Avrupa ülkesinin hisse senedi endeks getirilerine olan etkisini incelemişlerdir. 

Sonuçlar Norveç’te hisse senedi getirileri ile petrol fiyatları arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Malik ve Ewing 

(2009), ABD’de 1992-2008 dönemi için, Dow Jones’taki 5 sektör endeksi (Finans, Sanayi, Tüketim Hizmetleri, Sağlık 

ve Teknoloji) ile petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Yapılan analizler sonucunda petrol fiyatları ile 

teknoloji, sağlık ve tüketim hizmetleri sektör getirileri arasında negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Narayan ve Narayan (2010), Vietnam’da 2000-2008 dönemi için petrol fiyatları ve döviz kurunun, hisse senetleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Elde edilen bulgular, petrol fiyatları, hisse senedi fiyatları ve döviz kuru arasında uzun 

dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatlarına pozitif bir etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Le ve Chang (2011), 1986-2011 dönemi için Japonya, Singapur, Güney Kore ve Malezya’da hisse senedi 

piyasalarının petrol fiyatlarındaki oynaklıklara verdiği tepkiyi araştırdıkları çalışmalarında piyasanın Japonya’da pozitif, 

Malezya’da negatif, Singapur ve Güney Kore’de ise, verilen tepkinin belirsiz olduğunu tespit etmişlerdir. Masih ve diğ. 

(2011), Güney Kore’de 1988-2005 dönemi için hisse senedi piyasası, petrol fiyatları, sanayi üretimi ve faiz oranı 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların hisse senedi 

piyasasını negatif olarak etkilediği ortaya koymuşlardır.  

Adaramola (2012), Nijerya’da 1985-2009 dönemi için petrol fiyatları ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi 

araştırdığı çalışmasında hisse senetlerinin kısa dönemde petrol fiyatlarına pozitif, uzun dönemde ise negatif tepki 
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verdiklerini ve petrol fiyatından hisse senetlerine doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu belirlemiştir. Li ve Wen 

(2012), Çin’de 1997–2012 dönemi için bazı makroekonomik değişkenler ile borsa sanayi endeksi arasındaki ilişkiyi analiz 

ettikleri çalışmaları sonucunda, sanayi endeksinin petrol fiyatları ile pozitif ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Asteriou ve diğ. (2013), 1988-2008 dönemi için petrol ihraç ve ithal eden ülke borsaları ile petrol fiyatları arasındaki ilişki 

incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, petrol fiyatlarının ihraç eden ülkelerdeki etkisinin ithal eden ülke borsalarına göre 

daha fazla olduğunu göstermiştir. 

Enerji fiyatlarının hisse senetleri üzerinde etkisinin olmadığını ortaya koyan çalışmalardan, Chen ve diğ. (1986), 

1952-1983 dönemi için makroekonomik faktörler ve petrol fiyatlarının hisse senedi getirilerini sistematik bir şekilde 

etkileyip etkilemediğini araştırdıkları çalışmalarında petrol fiyatlarının hisse senedi piyasasına herhangi bir etkisi 

olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Huang ve diğ. (1996), 1983-1990 dönemi için ABD’de petrol future getirileri ile S&P  

500 arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmalarında, petrol future getirilerinin S&P 500 endeksi üzerinde büyük bir etkisi 

olmadığını belirlemişlerdir. 

Türkiye için yapılan çalışmalarda  Sarı ve Soytaş (2006), 1987-2004 dönemi için ham petrol fiyatında meydana gelen 

şokların, Türkiye’de hisse senetleri, büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında petrol 

fiyatlarındaki şokların hisse senedi getirileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını ifade etmişlerdir.   

Eryiğit (2009), 2000-2008 dönemi petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerin Borsa İstanbul Endeksleri üzerindeki 

etkilerini incelemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular petrol fiyatlarının Elektrik, Toptan ve Perakende, Sigorta, 

Holding, Yatırım, Orman Kağıt Basım, Metal Ana, Metal Eşya Makine, Taş Toprak endeksleri üzerinde anlamlı etkisi 

olduğunu göstermiştir.  

İşcan (2010), petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi İMKB-100 endeksi için 

araştırdığı çalışmasında petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında herhangi bir ilişki tespit edememiştir.  

Güler ve diğ. (2010), 2000-2009 dönemi için petrol fiyatındaki değişimin Borsa İstanbul’da işlem gören enerji sektörü 

hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini test ettikleri çalışmalarında petrol fiyatının hisse senedi fiyatlarında önemli bir 

gösterge olduğunu belirlemişlerdir.  

Toraman ve diğ. (2011), ham petrol fiyatlarının BIST-100, hizmetler, teknoloji ve sanayi endeksleri üzerindeki 

etkisini araştırdıkları çalışmaları sonucunda özellikle BIST-100 ve sanayi endekslerine yatırım yapacak yatırımcıların 

ham petrol fiyatlarındaki değişimleri dikkate almaları gerektiğini vurgulamışlardır.   

Sayılgan ve Süslü (2011), 1996-2006 dönemi için gelişmekte olan ülkelerde (Arjantin, Brezilya, Endonezya, 

Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, Şili, Türkiye ve Ürdün) makroekonomik değişkenlerin hisse senedi 

getirileri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.  

Kapusuzoğlu (2011), 2000-2010 dönemi için BIST-100, BIST-50, BIST-30 endeksleri ile Brent petrol fiyatı 

arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen bulgular petrol fiyatları ile çalışmada kullanılan 

endeksler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu, petrol fiyatından endekslere doğru tek yönlü bir nedensellik 

olduğunu göstermiştir.  

Albayrak ve diğ. (2012), 2005-2012 dönemi için BIST-100 endeksi üzerinde yabancı portföy yatırımları, dolar kuru, 

altın fiyatı ve doğrudan yabancı yatırımların etkisi olup olmadığını test etmişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular dolar 

kuru, altın fiyatları, ile yabancı portföy yatırımlarının BIST-100 endeksi üzerinde açık ve önemli bir etkisinin olduğunu 

göstermiştir.  

Eryiğit (2012), 2005-2008 dönemi için BIST-100 endeksi üzerinde çeşitli makro değişkenlerin etkilerini incelediği 

çalışmasında petrol fiyat şoklarının, döviz kurunun ve faizin borsa üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Acaravcı ve diğ. (2012), 15 Avrupa Birliği ülkesinde 1990-2008 dönemi için doğal gaz fiyatları ve hisse senedi 

fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi için test etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, 

Almanya ve Lüksemburg için hisse senedi fiyatları ile doğal gaz fiyatları arasında uzun dönemli ilişki bulunduğunu ortaya 

koymuştur.  

Ünlü ve Topçu (2012), 1990-2001 ve 2001-2011 dönemleri için petrol fiyatlarının Borsa İstanbul üzerindeki etkilerini 

test etmişlerdir. Çalışma sonucunda birinci dönemde BIST-100 endeksi ve ham petrol fiyatları arasında eşbütünleşme ve 

nedensellik ilişkisi olmadığını, ancak ikinci dönemde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu belirlenmiştir.  

Acaravcı ve Reyhanoğlu (2013), 2001-2010 dönemi için enerji fiyatları ile İMKB-100 endeksi arasındaki uzun 

dönemli ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında İMKB-100 endeksi, petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları ve sanayi üretim 

endeksi değişkenleri arasında uzun dönemli ilişki olduğunu vurgulamışlardır. Ek olarak, doğal gaz fiyatlarından 

kaynaklanan bir şokun, İMKB-100 endeksi üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğunu ifade etmişlerdir.  

Güler ve Nalın (2013), 1997-2012 dönemi için ham petrol fiyatındaki değişimin İMKB-100, İMKB Sınai ve İMKB 

Kimya, Petrol-Plastik endeksleri arasındaki ilişki incelemişlerdir. Çalışma sonucunda ise, serilerin uzun dönemde birlikte 

hareket ettikleri, ancak kısa dönemde aralarında nedenselliğin olmadığı belirlenmiştir.  

Öztürk ve diğ. (2013), 1997-2009 dönemi için petrol ve doğal gaz fiyatları ile İMKB imalat sektörü ve kimya-petrol-

plastik sektörü endeksleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmaları sonucunda petrol fiyatları ile İMKB imalat sektörü 

ve kimya petrol- plastik sektörü endeksleri arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.  

Özmerdivanlı (2014), 2003-2014 dönemi için petrol fiyatları ile BIST-100 endeksi arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışması sonucunda petrol fiyatları ile BIST-100 endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu belirlemiştir. İlaveten 

Granger nedensellik testi, BIST-100 endeksi kapanış fiyatlarından, petrol fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur.  
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Abdioğlu ve Değirmenci (2014), 2005-2013 dönemi için petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi 

sektör bazında incelemişlerdir. Çalışma sonucunda ise sinai, kimya, tekstil ve iletişim sektörüne ilişkin hisse senedi 

fiyatları ve petrol fiyatları arasında uzun dönem ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Yıldırım ve diğ. (2014), 1991-2013 dönemi için uluslararası ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının Borsa İstanbul’da 

işlem gören sanayi şirketlerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini test ettikleri çalışmaları sonucunda ham petrol ve 

doğal gaz fiyat endeksleri ile Borsa İstanbul sınai endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. 

İlaveten ham petrol fiyat endeksinden sınai endeksine doğru tek yönlü nedensellik, sınai endeksinden de doğal gaz fiyat 

endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Bununla birlikte regresyon analizi 

sonucunda ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının hisse senedi fiyatlarını pozitif etkilediği ortaya koymuşlardır.  

Gönüllü ve diğ. (2015), 2003-2012 dönemi için ham petrol fiyatındaki dalgalanmaların BIST-Petrol, Kimya ve 

Plastik Endeksi arasındaki ilişki inceledikleri çalışmalarında petrol fiyatlarının endeks üzerinde etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Tablo 3’te ise literatürde yer alan çalışmalar özetlenmiştir. 

 

Tablo 3. Literatür Özeti 

Çalışma Ülke Emtia Dönem İlişki Durumu 

Chen ve diğ. (1986) ABD petrol 1952-1983 Yok 

Jones ve Kaul (1996) 4 ülke petrol 1947-1991 Var 
Huang ve diğ. (1996) ABD petrol 1983-1990 Yok 

Sadorsky (1999) ABD petrol 1947-1996 Var 

Faff ve Brailsford (1999) Avustralya petrol ve doğal gaz 1983-1996 Var 
Papapetrou (2001) Yunanistan petrol 1989-1999 Var 

Boyer ve Filion (2004) Kanada petrol ve doğal gaz 1995-2002 Var 
Basher ve Sadorsky (2006) 21 ülke petrol 1992- 2005 Var 

Nandha ve Hammoudeh (2007) 15 ülke petrol 1994-2004 Var 

Park ve Ratti (2008) 14 ülke petrol 1986-2005 Var (1 ülke) 
Malik ve Ewing (2009) ABD petrol 1992-2008 Var 

Narayan ve Narayan (2010) Vietnam petrol 2000-2008 Var 
Le ve Chang (2011) 4 ülke petrol 1986-2011 Var (2 ülke) 

Masih ve diğ. (2011) G. Kore petrol 1988-2005 Var 
Adaramola (2012) Nijerya petrol 1985-2009 Var 

Li ve Wen (2012) Çin petrol 1997–2012 Var 

Asteriou ve diğ. (2013) 30 ülke petrol 1988-2008 Var 
Sarı ve Soytaş (2006) Türkiye petrol 1987-2004 Yok 

Eryiğit (2009) Türkiye petrol 2000-2008 Var 
İşcan (2010) Türkiye petrol 2001-2009 Yok 

Güler ve diğ. (2010) Türkiye petrol 2000-2009 Var 

Toraman ve diğ. (2011) Türkiye petrol 2009-2011 Var 
Sayılgan ve Süslü (2011) 11 ülke petrol 1996-2006 Yok 

Kapusuzoğlu (2011) Türkiye petrol 2000-2010 Var 
Eryiğit (2012) Türkiye petrol 2005-2008 Var 

Acaravcı ve diğ. (2012) 15 ülke doğal gaz 1990-2008 Var (5 ülke) 
Ünlü ve Topçu (2012) Türkiye petrol 1990-2011 Var 

Acaravcı ve Reyhanoğlu (2013) Türkiye petrol ve doğal gaz 2001-2010 Var 

Güler ve Nalın (2013) Türkiye petrol 1997-2012 Var 
Öztürk ve diğ. (2013) Türkiye petrol ve doğal gaz 1997-2009 Var 

Özmerdivanlı (2014) Türkiye petrol 2003-2014 Var 
Abdioğlu ve Değirmenci (2014) Türkiye petrol 2005-2013 Var 

Yıldırım ve diğ. (2014) Türkiye petrol ve doğal gaz 1991-2013 Var 

Gönüllü ve diğ. (2015) Türkiye petrol 2003-2012 Var 

 

4. Veri Seti Ve Yöntem 

 
4.1 Veri Seti 

2005:10-2015:09 dönemi için doğal gaz ve petrol (brent) fiyatlarının Borsa İstanbul’da hesaplanan 8 endeks üzerinde 

nasıl ve ne ölçüde etkili olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, değişkenlere ilişkin TL bazlı aylık fiyat 

verileri kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca BIST-100 fiyat endeksi ile Sanayi Üretim Endeksi (SUE) kontrol değişkenleri 

olarak analizlere dahil edilmiştir. TL bazlı fiyatların belirlenmesinde aylık ortalama paritelerden yararlanılmıştır. 

Endekslere ilişkin veriler, Borsa İstanbul’un resmi sitesinden; SUE’ye ilişkin veriler TCMB internet sitesinden, doğal gaz 

ve petrol fiyatlarına ilişkin veriler ise, investing.com’dan elde edilmiştir. Tablo 4’te çalışmada yer alan endekslere ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo 4. Çalışmada Yer Alan Endeksler 

Endeks Adı Endeks Kodu Endeks Başlangıç Tarihi İşlem Gören Şirket Sayısı 

BIST SINAİ XUSIN 31.12.1990 146 

BIST TAŞ, TOPRAK XTAST 27.12.1996 25 

BIST METAL ANA XMANA 27.12.1996 14 

BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK XKMYA 27.12.1996 24 

BIST METAL, EŞYA, MAKİNA XMESY 27.12.1996 27 

BIST GIDA, İÇECEK XGIDA 27.12.1996 19 

BIST TEKSTİL, DERİ XTEKS 27.12.1996 15 

BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM XKAGT 27.12.1996 13 

Kaynak: http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/endeksler.aspx, 18.01.2016 

 

4.2 Yöntem 

Çalışmada doğal gaz ve petrol fiyatı ile BIST sanayi endekslerine ilişkin fiyatlar arasında uzun dönemli ilişki olup 

olmadığı araştırılmıştır. Öncelikle kullanılan tüm değişkenlerin doğal logaritmaları alınmıştır. Ardından kullanılan 

serilerin durağan olduğu seviyeler tespit edilmiştir. Bu amaçla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) 

birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Bu testlerden ADF yaklaşımında istatistiksel olarak hata terimlerinin bağımsız ve 

homojen oldukları varsayılırken, PP yaklaşımında hata terimlerinin bağımlı ve heterojen oldukları varsayılmaktadır 

(Dickey ve Fuller 1979; 1981; Phillips ve Perron 1988). 

ADF testi için (1) ve (2) numaralı denklemler kullanılmıştır. (1) numaralı denklem sabitli, (2) numaralı denklem ise, 

sabitli ve trendli ADF denklemlerini göstermektedir. ADF denklemlerinde olası otokorelasyon probleminin önlenmesi 

amacıyla bağımlı değişkenin gecikmeleri denklemin sağ tarafına açıklayıcı değişken olarak eklenmektedir. ADF 

denklemlerinde bağımlı değişkenin gecikme uzunluklarının belirlenmesi için Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılmıştır. 
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(1), (2) ve (3) numaralı denklemlerde y; durağanlığı incelenen değişkeni β , δ , φ  ve γ ; katsayıları, Ԑ; hata terimini 

ve p ise en uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir.   katsayısının t istatistiği MacKinnon tablo kritik değeriyle 

karşılaştırılarak serinin durağan olup olmadığına karar verilir. Eğer t istatistiğinin mutlak değeri MacKinnon tablo kritik 

değerinin mutlak değerinden büyükse seri seviyesinde durağandır.  

PP testinde bağımlı değişken gecikmeleri söz konusu değildir. Çünkü PP testinde Newey-West bağımlı değişken 

gecikmelerini tespit eden bir uyarlama tahmincisidir. PP testi için (4) ve (5) numaralı denklemlerden yararlanılmıştır. 

t1tt yy  
                                                                                                                                                    (4) 

t1tt trendyy  
                                                                                                                                    (5) 

(4) ve (5) numaralı denklemlerde y; durağanlığı incelenen değişkeni  ,   ve  ; katsayıları,   ise hata terimini 

ifade etmektedir.   katsayısının t istatistiği MacKinnon tablo kritik değeriyle karşılaştırılarak serinin durağan olup 

olmadığına karar verilir. 

Çalışmada seriler arasındaki olası uzun dönem ilişkinin tespit edilmesi amacıyla Johansen (1988) ile Johansen ve 

Juselius (1990) eş bütünleşme yöntemi kullanılmıştır. Johansen eş bütünleşme yöntemi aynı seviyede durağan olan seriler 

arasındaki uzun dönem ilişkiyi test etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntem durağan olmayan zaman serileri 

arasındaki eş bütünleşme vektörlerini göstermek için maksimum olabilirlik sürecine başvurmaktadır. Bu süreç durağan 

olmayan serilerin vektör otoregresif (VAR) model ile tahmin edilmesi sonucu elde edilir.
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                                                                                                                              (6) 

(6) numaralı denklemde X; durağan olmayan değişkenler vektörünü ve   ise sabit terimi ifade etmektedir. 

’dır.   matrisi uyarlama katsayısını,   matrisi ise eş bütünleşme vektörlerini göstermektedir. Johansen (1988) prosedürü 

bir matrisin rankı ile onun karakteristik kökleri arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Teste göre karakteristik köklerin sayısı 

(7) numaralı iz (trace) ve (8) numaralı maksimum öz değer (max) istatistikleri ile belirlenebilir.
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http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/endeksler.aspx


Eyüboğlu, K., Eyüboğlu, S. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/42, 150-162 
 

157 

 

(7) ve (8) numaralı eşitliklerde iλ ; karakteristik birim köklerin tahmini değerini, T; gözlem sayısını ve r ise eş 

bütünleşme vektörlerinin sayısını ifade etmektedir. Johansen eş bütünleşme testine göre hesaplanan iz ve maksimum öz 

değer istatistikleri Johansen ve Juselius (1990) tarafından sunulan kritik değerler ile karşılaştırılmak suretiyle eş 

bütünleşme ilişkisi olup olmadığı tespit edilir. Hesaplanan iz ve maksimum öz değer istatistikleri kritik değerlerden büyük 

ise seriler arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğuna karar verilir. 

Çalışmada uzun dönem ilişki tespit edilen seriler arasında, hem uzun dönemli denge ilişkileri hem de mevcut 

dengesizliğin ne kadarının kısa dönemde giderilip giderilemediği Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile ortaya 

konulmuştur. Buna yönelik olarak aşağıda gösterilen 9 numaralı model tahmin edilmiştir. 

tt
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i
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itit eECSZYXX  
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1111

                                                    (9) 

9 numaralı denklemde   , hata düzeltme parametresini ifade etmektedir. İlgili değişkenin uzun dönem denge 

değerine yaklaşabilmesi için  ’nın negatif ve anlamlı olması gerekir. i , i , i , i katsayıları ise kısa dönem 

parametreleridir. Bu parametrelerin bir bütün halinde anlamlılığını gösteren F değerinin veya hata düzeltme teriminin 

anlamlılığını gösteren t değerinin anlamlı olması nedenselliğin mevcut olduğuna işaret etmektedir. Nedensellik olduğu 

tespit edilen değişkenler arasında nedenselliğin yönü VAR sistemine dayalı Granger (1969) nedensellik testi ile 

belirlenmiştir.  

 

5. BULGULAR 

Değişkenlerin tanımlayıcı istatistiklerinin yer aldığı Tablo 5’e göre, en yüksek oynaklığa sahip olan seriler LXMESY ve 

LXGIDA endeksleri iken, en düşük oynaklığa sahip olan seriler LSUE ve LXTAST endeksleridir. 

 

Tablo 5. Tanımlayıcı İstatistikler 
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Ortalama  10.72  10.92  10.94  10.40  10.71  11.17  9.13  10.36  2.06  4.93 0.01 10.90 
Maksimum  11.32  11.38  11.79  11.10  11.58  11.83  9.77  10.82  2.83  5.48 0.19 11.40 
Minimum  9.85  10.11  10.12  9.55  9.33  10.36  8.06  9.52  1.33  4.25 -0.28 10.09 
St. Sapma  0.38  0.26  0.42  0.37  0.52  0.48  0.47  0.27  0.29  0.35 0.08 0.32 
Çarpıklık -0.27 -1.26  0.01 -0.25 -0.44 -0.07 -0.50 -1.05  0.27 -0.11 -0.21 -0.52 
Basıklık  2.21  4.75  2.50  2.37  3.15  1.47  2.00  3.96  3.27  1.66 3.35 2.51 
Gözlem 

Sayısı 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
 

ADF ve PP birim kök testleri ile öncelikle serilerin durağan oldukları seviyeler belirlenmiştir. Tablo 6, değişkenlere 

ait birim kök testi sonuçlarını göstermektedir. Tablo 6’da görüldüğü üzere değişkenlerin 1. farkında durağan olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 6. Değişkenlere Ait Birim Kök Sonuçları 

  I (0) I (1) 

Değişkenler 
ADF PP ADF PP 

Sabitli 
Sabitli ve 

Trendli 
Sabitli 

Sabitli ve 

Trendli 
Sabitli 

Sabitli ve 

Trendli 
Sabitli 

Sabitli ve 

Trendli 
LXUSIN -1.130 -2.008 -1.315 -2.455 -9.433a -9.391a -9.447a -9.405a 

LXTAST -1.813 -2.264 -2.150 -2.303 -9.013a -8.966a -8.972a -8.924a 

LXMANA -1.667 -2.482 -1.829 -2.949 -9.396a -9.357a -9.423a -9.385a 

LXKMYA -0.817 -2.139 -1.021 -2.531 -9.941a -9.919a -9.958a -9.933a 

LXMESY -0.877 -2.187 -1.028 -2.119 8.264a -8.261a -8.364a -8.348a 

LXGIDA -1.012 -2.314 -1.339 -2.059 -12.930a -12.911a -12.898a -12.877a 

LXTEKS -1.163 -1.491 -1.315 -1.851 -9.293a -9.244a -9.303a -9.255a 

LXKAGT -1.992 -2.121 -2.147 -2.306 -11.754a -11.700a -9.303a -9.255a 

LDGAZ -2.564 -3.008 -2.267 -2.196 -10.949a -10.980a -11.704a -11.653a 

LBRENT -2.127 -2.298 1.964 -2.231 -8.572a -8.621a -8.647a -8.685a 

LSUE -2.131 -2.115 -50.571a -50.278a -9.567a -9.504a -89.217a -88.739a 

LBIST-100 -1.665 -2.589 -1.768 -2.558 -8.318a -8.287a -8.256a -8.227a 

a  %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

Aynı seviyede durağan olduğu belirlenen doğal gaz fiyatları ile ilgili endeksler ve brent petrol fiyatları ile ilgili 

endeksler arasındaki uzun dönem ilişkinin var olup olmadığı Johansen eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Johansen 
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eşbütünleşme testi için ise ilk önce Vektör Otoregressif (VAR) modelin gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

gerekmektedir.  

Johansen eşbütünleşme testi yapılırken ortaya çıkan en büyük sorun en uygun model formunun belirlenmesidir. 

Çalışmada en uygun model ise Pantula ilkesine göre belirlenmiştir. Pantula ilkesine göre her bir şirket için en uygun 

model 2 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Model 2 “sabit terimli eşbütünleşme denklemi ve sabit terimsiz VAR model 

sonuçları” dikkate alınmıştır. Test sonuçları ise Tablo 7’de gösterilmiştir. Buna göre doğal gazve kontrol değişkenleri ile 

XUSIN, XTAST, XKMYA, XMESY ve XGIDA, petrol ile XUSIN, XTAST, XMANA, XKMYA, XMESY, XTEKS ve 

XKAGT endeks serileri arasında bir eşbütünleşik vektör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. İlaveten doğal gaz ile XMANA, 

XTEKS ve XKAGT, petrol ve kontrol değişkenleri ile XGIDA endeksleri arasında iki eşbütünleşik vektör olduğu 

belirlenmiştir.Tablodaki sonuçlar incelendiğinde hem iz istatistiği hem de en yüksek öz değer istatistiği açısından ele 

alınan seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı görülmektedir. Yani çalışmada mevcut bulunan değişkenlerin 

ilgili vektörleri arasında uzun dönem ilişki mevcuttur. 

Tablo 7. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

H0 Özdeğer İz İstatistiği Olasılık En Yüksek 

Özdeğer İstatistiği 
Olasılık 

LXUSIN LDGAZ LSUE LBIST-100  
r=0 0.334266 66.48900a 0.0004 45.16195a 0.0001 
r≤1 0.128082 21.32705 0.3376 15.21368 0.2742 
r≤2 0.052338 6.113370 0.6821 5.967041 0.6174 
r≤3 0.001317 0.146329 0.7021 0.146329 0.7021 

LXTAST LDGAZ LSUE LBIST-100  
r=0 0.495821 101.5236a 0.0000 79.43948a 0.0000 
r≤1 0.109263 22.08415 0.2939 13.42186 0.4142 
r≤2 0.040070 8.662298 0.3975 4.743859 0.7738 
r≤3 0.033215 3.918439 0.0478 3.918439 0.0478 

LXMANA LDGAZ LSUE LBIST-100  
r=0 0.474775 111.1526a 0.0000 74.69570a 0.0000 
r≤1 0.189910 36.45687a 0.0074 24.43076b 0.0165 
r≤2 0.069445 12.02612 0.1557 8.349028 0.3443 
r≤3 0.031202 3.677088 0.0552 3.677088 0.0552 

LXKMYA LDGAZ LSUE LBIST-100  
r=0 0.462164 99.90125a 0.0000 71.94349a 0.0000 
r≤1 0.150172 27.95777 0.0803 18.87568 0.1005 
r≤2 0.067624 9.082085 0.3578 8.122197 0.3664 
r≤3 0.008241 0.959888 0.3272 0.959888 0.3272 

LXMESY LDGAZ LSUE LBIST-100  
r=0 0.256187 61.80185a 0.0015 32.85212a 0.0096 
r≤1 0.150455 28.94973 0.0624 18.09909 0.1262 
r≤2 0.091849 10.85064 0.2208 10.69429 0.1702 
r≤3 0.001408 0.156347 0.6925 0.156347 0.6925 

LXGIDA LDGAZ LSUE LBIST-100  
r=0 0.460962 97.96982a 0.0000 71.68447a 0.0000 
r≤1 0.132988 26.28535 0.1204 16.55352 0.1941 
r≤2 0.071133 9.731823 0.3019 8.559605 0.3246 
r≤3 0.010054 1.172218 0.2789 1.172218 0.2789 

LXTEKS LDGAZ LSUE LBIST-100  
r=0 0.490467 110.0857a 0.0000 78.21419a 0.0000 
r≤1 0.176960 31.87153b 0.0284 22.59103b 0.0310 
r≤2 0.062997 9.280498 0.3401 7.547983 0.4265 
r≤3 0.014824 1.732515 0.1881 1.732515 0.1881 

LXKAGT LDGAZ LSUE LBIST-100  
r=0 0.459815 102.8263a 0.0000 71.43779a 0.0000 
r≤1 0.164135 31.38846b 0.0325 20.79742 0.0556 
r≤2 0.070444 10.59104 0.2380 8.473574 0.3326 
r≤3 0.018088 2.117464 0.1456 2.117464 0.1456 

LXUSIN LBRENT LSUE LBIST-100  
r=0 

r=0 

0.399641 82.99194a 0.0000 57.65578a 0.0000 
r≤1 0.165358 25.33616 0.1498 20.42501 0.0625 
r≤2 0.034637 4.911144 0.8182 3.983399 0.8611 
r≤3 0.008177 0.927745 0.3354 0.927745 0.3354 

LXTAST LBRENT LSUE LBIST-100  
r=0 0.416372 80.35655a 0.0000 60.84963a 0.0000 
r≤1 0.090365 19.50693 0.4569 10.70240 0.6769 
r≤2 0.052207 8.804525 0.3838 6.058921 0.6057 
r≤3 0.024005 2.745605 0.0975 2.745605 0.0975 

LXMANA LBRENT LSUE LBIST-100  
r=0 0.475305 93.92749a 0.0000 74.81275a 0.0000 
r≤1 0.110615 19.11474 0.4847 13.59807 0.3989 
r≤2 0.027587 5.516667 0.7518 3.245007 0.9291 
r≤3 0.019393 2.271660 0.1318 2.271660 0.1318 

LXKMYA LBRENT LSUE LBIST-100  
r=0 0.404467 83.47128a 0.0000 58.56779a 0.0000 
r≤1 0.164950 24.90349 0.1649 20.36983 0.0636 
r≤2 0.036549 4.533661 0.8561 4.207360 0.8368 
r≤3 0.002883 0.326301 0.5678 0.326301 0.5678 

LXMESY LBRENT LSUE LBIST-100  
r=0 0.442612 90.62202a 0.0000 66.04781a 0.0000 
r≤1 0.137458 24.57421 0.1772 16.70952 0.1862 
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r≤2 0.059445 7.864696 0.4800 6.925242 0.4980 
r≤3 0.008279 0.939454 0.3324 0.939454 0.3324 

LXGIDA LBRENT LSUE LBIST-100  
r=0 0.394592 95.22136a 0.0000 56.70935a 0.0000 
r≤1 0.182231 38.51201b 0.0211 22.73287b 0.0435 
r≤2 0.088144 15.77914 0.1850 10.42688 0.2970 
r≤3 0.046261 5.352252 0.2470 5.352252 0.2470 

LXTEKS LBRENT LSUE LBIST-100  
r=0 0.438415 86.93806a 0.0000 65.20004a 0.0000 
r≤1 0.099418 21.73802 0.3133 11.83275 0.5643 
r≤2 0.071584 9.905274 0.2881 8.393124 0.3401 
r≤3 0.013293 1.512149 0.2188 1.512149 0.2188 

LXKAGT LBRENT LSUE LBIST-100  
r=0 0.460451 92.16752a 0.0000 71.57448a 0.0000 
r≤1 0.090206 20.59304 0.6889 10.96636 0.7530 
r≤2 0.056723 9.626678 0.6764 6.773893 0.6970 
r≤3 0.024293 2.852785 0.6086 2.852785 0.6086 

a ve b sırasıyla  %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Eşbütünleşme analizinden edinilen sonuçlar, doğal gaz ile petrolün özellikle önemli bir girdi olarak kullanıldığı bu 

sektörlere ilişkin endeks fiyatlarının hem doğal gaz hem de petrol fiyatları ile uzun dönemde aynı trende sahip olduğunu 

ortaya koymaktadır. Aralarında eşbütünleşme bulunan değişkenler arasındaki uzun dönem dengesi ve kısa dönem 

dinamikleri VECM ile analiz edilmiştir. Söz konusu analiz sonuçları Tablo 8 ve Tablo 9’da gösterilmektedir. 

Tablo 8’den gözleneceği üzere hem hata terimi katsayıları hem de WALD testi sonuçları anlamsız bulunmuştur. Yani 

doğal gaz fiyatları ile ilgili endeksler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 

 

Tablo 8. VECM Sonuçları (Doğal gaz) 

 p 𝜀𝑡−1 WALD Testi Karar 

LDGAZ    LXUSIN 6 0.003 6.768 Nedensellik yok 

LDGAZ LXTAST 1 0.010 0.903 Nedensellik yok 

LDGAZ LXMANA 1 0.168 2.942 Nedensellik yok 

LDGAZ LXKMYA 1 -0.002 1.136 Nedensellik yok 

LDGAZ LXMESY 6 -0.009 11.543 Nedensellik yok 

LDGAZ LXGIDA 1 -0.002 2.586 Nedensellik yok 

LDGAZ LXTEKS 1 -0.009 3.471 Nedensellik yok 

LDGAZ LXKAGT 1 0.045b 2.702 Nedensellik yok 

 

Tablo 9’dan görüldüğü üzere petrol fiyatı ile XMESY, XGIDA ve XTEKS endeksleri arasında herhangi bir kısa 

dönemli ilişki tespit edilemezken, XUSIN, XTAST, XMANA, XKMYA ve XKAGT arasında petrol fiyatından ilgili 

endeks fiyatlarına doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur3. 

 

Tablo 9. VECM Sonuçları (Brent) 

 p 𝜀𝑡−1 WALD Testi Karar 

LBRENT LXUSIN 4 0.009 10.262c LBRENT LXUSIN 

LBRENT LXTAST 4 -0.019 9.796c LBRENT LXTAST 

LBRENT LXMANA 1 -0.001 4.813c LBRENT LXMANA 

LBRENT LXKMYA 4 0.001 11.990b LBRENT LXKMYA 

LBRENT LXMESY 4 -0.006 7.243 Nedensellik yok 

LBRENT LXGIDA 4 0.006 8.306 Nedensellik yok 

LBRENT LXTEKS 4 -0.005 4.855 Nedensellik yok 

LBRENT LXKAGT 1 0.001 4.849c LBRENT LXKAGT 
b ve c sırasıyla  %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
 

6. SONUÇ 

Enerji, ülkelerin gelişmeleri açısından en önemli unsurların başında gelmektedir. Enerji kaynaklarının en önemlilerinden 

olan doğal gaz ve petrol ise, başta sanayi sektörü olmak üzere dünyada pek çok sektörde kullanılmaktadır. Bu açıdan 

doğal gaz ile petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar, ülkelerin finansal piyasalarını ve hisse senedi fiyatlarını 

da etkileyebilmektedir.  

 Bu çalışmada, 2005:10-2015:09 dönemi için uluslararası doğal gaz fiyatları ve brent petrol fiyatları ile Borsa 

İstanbul’da işlem gören sanayi şirketlerinin oluşturduğu endeksler (Sınai, Taş-Toprak, Metal Ana, Kimya-Petrol-Plastik, 

                                                      
3 VECM ile elde edilen kısa dönemli ilişkinin yönü VAR sistemine dayalı Granger (1969) nedensellik testi ile belirlenmiştir. 
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Metal Eşya-Makina, Gıda-İçecek, Tekstil-Deri ve Orman-Kağıt-Basım) arasındaki ilişkinin test edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada ilgili değişkenlere ilişkin aylık TL bazlı fiyatlar kullanılmıştır. İlaveten çalışmada BIST-100 fiyat endeksi 

ile SUE kontrol değişkenleri olarak analizlere dahil edilmiştir. Öncelikle tüm değişkenlerin logaritmaları alınmış ardından 

serilere birim kök testleri uygulanmış ve birinci farklarının durağan olduğu tespit edilmiştir. Buradan aynı seviyede 

durağan oldukları tespit edilen serilerin uzun dönem ilişkilerinin test edilmesi amacıyla Johansen eşbütünleşme analizine 

geçilmiştir. Yapılan eşbütünleşme analizi sonucunda sanayi endeksleri ile ayrı ayrı olmak üzere doğal gaz ve petrol 

fiyatları arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Buna göre, doğal gaz veya petrol fiyatları ile uzun 

dönemde ilgili sektörlere ait endeks fiyatlarının aynı trende sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum petrol ve 

doğal gazın sanayi sektörü için önemli bir girdi olarak kullanılması nedeniyle beklenen bir sonuçtur. 

Kısa dönemde ise, doğal gaz fiyatı ile endeks fiyatları arasında, herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı 

görülmüştür. Ancak petrol fiyatı ile  Sınai, Taş-Toprak, Metal Ana, Kimya-Petrol-Plastik ve Orman-Kağıt-Basım 

endeksleri arasında petrol fiyatından ilgili endekse doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir.  

Tüm bu sonuçlar doğrultusunda, yatırımcıların bu sekiz endekste bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatırım 

yaparken diğer makroekonomik faktörlerin yanında uzun dönemde hem doğal gaz hem de petrol fiyatındaki değişimleri, 

ayrıca kısa dönemde Sınai, Kimya-Petrol-Plastik, Metal Eşya-Makina, Metal Ana ve Gıda-İçecek endeksleri için, petrol 

fiyatındaki değişimleri dikkate alması önem arz etmektedir. 

Bu sonuçlar doğal gazın veya petrolün alt endeksler üzerinde etkisi olduğunu ifade eden çalışmalar (Eryiğit 2009; 

Toraman ve diğ. 2011; Li ve Wen 2012; Güler ve Nalın 2013; Öztürk ve diğ. 2013; Abdioğlu ve Değirmenci 2014 ve 

Gönüllü ve diğ. 2015) ile örtüşmektedir. İlerleyen çalışmalarda ise farklı sektör endeksleri ile farklı enerji fiyatları 

arasındaki uzun ve kısa dönem ilişki incelenerek çalışma geliştirilebilir. 
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